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حيــاة بــال مخــاطر كلمة المؤسسين 

منذ أن خلق ا�  الكون جعل له نظام دقيق ال يحيد عنه وذلك لحماية الكون ومن يعيش فيه من الفوضى 
وتجنب المخاطر وجاءت التشريعات ا�سالميه لتشمل تنظيم جميع جوانب حياتنا  اليومية .

وقد أدى  التطور العمراني والصناعي والتكنولوجي إلى زيادة المخاطر على الحياة ا�جتماعية وا�قتصادية في 
المجتمع .             

تكاتف  من  البد  كان  المهنية،  المخاطر  و  الحوادث  من  والممتلكات  البشرية  الموارد  حماية  أجل  ومن 
الجهود لزيادة الشعور بالمسؤولية لدى الجميع .

من هذا المنطلق ومن إحساسنا بالمسؤولية العامة كفريق عمل أسس هذا الكيان جاءت فكرة إنشاء 
معهد سالمة المشاريع العالي للتدريب ليأخذ المبادرة في العمل على رفع وعي وثقافة المجتمع بالسالمة 
التنظيمات  مع  متماشيًا  احتياجات  من  بيئتنا  تتطلبه  ما  تلبي  للسالمة  معايير  ووضع  المهنية   والصحة 
والمعايير العالمية للسالمة. وتوفير مجالي التعليم والتدريب في جميع مناطق المملكة والدول المجاورة 
العطاء �خراج  التميز في  التعليمية حيث تم توفير كوادر محترفة سعيًا وراء  الجودة  ضمن أعلى معايير 

جيل من الشباب القادر على تلبية المتطلبات المحلية والدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية.

ولحاجة القطاعين الحكومي والخاص لهذا المجال الحيوي فقد قررنا العمل معهما بالمشاركة الفاعلة في 
خالل  من  الحيوي  المجال  هذا  في  االنخراط  ضرورة  إلى  وتوعيتهم  السعودي  الشباب  لتوظيف  فرص  خلق 

الدراسة والدورات التدريبية في معهد سالمة المشاريع العالي للتدريب. 

٥

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

X-POSHA brochure ARA-ONLY.pdf   2   7/27/13   6:05 PM



حيــاة بــال مخــاطر رؤيتــــــنا

السالمة

« أن يكون معهد سالمة المشاريع (بوشا) معياراً 

أساسيًا في مجال السالمة في الوطن العربي

ومقياسًا لتحقيق امن وامان »
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حيــاة بــال مخــاطر رسالتــــــنا

بأعلى  السعودي  المهني للشباب  التعليم والتدريب  أولويات رسالة بوشا توفير  إن من 
تتطلب  التي  واºماكن  والمصانع  المنشآت  في  للعمل  المهنية  الكفاءة  من  مستوى 
وجود هذه النخبة والتي ستكون البذرة  اºولى لخلق ثقافة جديدة في المجتمع السعودي  
تعطي السالمة المكانة المرموقة التي يجب أن تكون عليها لما فيه خير للجميع، وأن 
يودون  للذين  اºهم  المرجع  (بوشا)  للتدريب  العالي  المشاريع  سالمة  معهد  يكون 

استكمال أبحاثهم والدراسة في مجال الصحة والسالمة المهنية.
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حيــاة بــال مخــاطر قيمــــــنا

ا�بداع
وا�يمان
بالتغيير

قيمنا
العمل

الجماعي
ودعم

المبادرة

الجودة في التنفيذ
والتعامل مع الظروف

تطبيق أعلى معايير
السالمة والجودة
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حيــاة بــال مخــاطر اهـداف العامة

البيئة  نقل الخبرات العالمية التي تعمل ضمن مستويات عالية من الجودة وإعادة هيكلتها بما يتالئم مع   -١
المحلية لالستفادة منها في تأهيل الطالب والمتدربين لسوق العمل.

٢-  المشاركة في البرامج ا�رشادية والتوعوية والفعاليات والمحافل الوطنية والعالمية من أجل حياة أكثر أمنًا. 
٣-  إعداد الكوادر الوطنية في مختلف مجاالت الصحة والسالمة المهنية لمواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية.

وتدريب  المهنية  والسالمة  الصحة  مجال  في  الوعي  لزيادة  التعليمية  بالمنشآت  الخاصة  البرامج  تطوير   -٤
الكوادر التعليمية لتجسيد معنى التربية والتعليم.

لتلبية  المدربة  السعودية  الكوادر  بإيجاد  وذلك  العمل،  سوق  في  جديدة  وظيفية  فرص  بخلق  المساهمة   -٥
حاجة السوق لوظيفة مشرفي الصحة والسالمة المهنية.

زيادة الوعي لدى الشركات في تنفيذ برامج السالمة في منشآتهم.  -٦
إيجاد وتهيئة مدربين سعوديين في مجال الصحة والسالمة المهنية.   -٧

زيادة الوعي والحس اºمني للعاملين في مجال اºمن والسالمة.   -٨
شبكة  ضمن  التدريس  في  االلكترونية  البرامج  استعمال  خالل  من  المعهد  لمنسوبي  اºداء  كفاءة  رفع   -٩

معلوماتية متكاملة.
تنفيذ الخطة المرسومة لالرتقاء بالمعهد وتحويله الى كلية للسماح لحملة الدبلوم من إكمال دراستهم   -١٠

الجامعية.
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حيــاة بــال مخــاطر منهجيتنا

لقسم  دقيقة  ولوائح  أسس  وضع  (بوشا)  للتدريب  العالي  المشاريع  سالمة  معهد  في  تم 
الشؤون اºكاديمية والذي يعتبر العمود الفقري لعملية البناء التعليمة و تنظيمها بطريقة 
علمية ومحترفة، وذلك لمواجهة التغير السريع الذي يلقي بظالله على مستوى أداء أي عمل، 
ونتيجة لحقيقة أن أي منظمة يجب عليها أن تطور وتحدث استراتيجياتها بما يتواكب مع  

المتغيرات الطارئة.
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حيــاة بــال مخــاطر الهدف اكاديمي

تسعى الشؤون اºكاديمية في المعهد إلى إدارة العملية  التعليمية بشكل علمي و احترافي نحو  
توفير بيئة تعليمية جيدة تمكن الدارسين من الوصول ºهدافهم من خالل االهتمام بالجوانب 

العلمية والتعليمية.

حيث  تعتمد الشؤون اºكاديمية في إعداد استراتجياتها على فكر متطور يتواكب مع مقتضيات 
وتعمل  التعليمية،  و  العلمية  باºمور  ا�هتمام  إلى  أساسًا  تهدف  تعليمية  وكمنشأة  العصر 
الصناعي  القطاع  إمداد  خاللها  من  تستطيع  متميزة  تعليمية  خدمة  لتقديم  دؤوب  بشكل 
والصحي والتأمين، وإدارة المشاريع  با�ضافة إلى إدارة اºعمال بكوادر مدربة ومؤهلة قادرة على 
من  السوق  احتياجات  تلبية  على  للعمل  القطاعات  جميع  في  المهنية  السالمة  معايير  تحقيق 
التخرج  المعهد قادرون بعد  أن خريجي  المختلفة والتأكد من ضمان  القطاعات  التخصصات في 

على إدارةأعمال اºمن والسالمة والصحة المهنية بأعلى المعايير...
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حيــاة بــال مخــاطرأنشطة المعهد الرئيسية 

في (بوشا) حرصنا ومنذ بداية تأسيس المعهد على أن تكون الدراسة التي سيتم االعتماد عليها 
وتدريسها منتقاة بحرفية ومنهجية علمية ترقى ºعلى مستوى من المعايير وذلك وفق تنفيذ 
سياسات جديدة ملمة بأدق التفاصيل مستمدة من الخبرات العالمية المطورة في هذا المجال 
الحيوي، مما يساهم باالرتقاء بمستوى العمل والدراسة داخل اºقسام الرئيسة المعتمدة في 

معهد سالمة المشاريع العالي للتدريب (بوشا).

كما تم  توفير كل المستلزمات واالحتياجات من تجهيزات وأدوات مساعدة وذلك بغية الوصول 
للمعيار اºمثل من الكفاءة والمهنية  الذي وضعناه وألزمنا به أنفسنا مسبقًا ...
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حيــاة بــال مخــاطر سالمة المشاريع ا�نشائية

للتدريب (بوشا) وذلك  العالي  المشاريع  المشاريع كإسم لمعهد سالمة  اختيار سالمة  لقد تم 
وحسب  تعتبر  والتي  ا�نشائية  المشاريع  بإدارة  المشاركة  في  السالمة  دور  ºهمية  نظراً 
ا�حصائيات من أكثر القطاعات التي يقع بها حوادث للعاملين والممتلكات.. ونظراً لتعدد المهام 
التي يتم إنجازها أثناء الفترة المقررة لتنفيذ المشروع تزداد الحوادث والمخاطر بشكل مضطرد... 

كما أن تعدد أنواع المعدات واºدوات اليدوية والكهربائية والروافع يؤدي إلى زيادة المخاطر.

لذا فقد تم وضع خطة تعليمية تدريبية تغطي كافة متطلبات الصحة والسالمة المهنية وفق 
المعايير العالمية والوطنية والنظام الداخلي للشركات للحيلولة دون وقوع مثل تلك ا�صابات 

واتخاذ االحتياطات والسبل المثلى لمنع حدوثها... 
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حيــاة بــال مخــاطر السالمة في القطاعات الصحية 

اتباع سياسات وإجراءات ومعايير عالمية ومحلية    نظراً لخطورة بيئة العمل في القطاعات الصحية فقد توجب 
ترقى للحد من هذه المخاطر.  وتعتبر الوقاية الصحية وإزالة المخاطر من اºولويات التي تعمل وزارة الصحة على 

تعميمها في مختلف المنشآت الصحية.

المخلفات  ومن  المرضى  من  العدوى  عن  الناتجة  اºمراض  لنقل  أساسيًا  مصدراً  تعد  المنشآت  هذه  أن  وحيث 
الطبية وغيرها لذا كان ال بد من وجود كوادر مدربة على أعلى مستوى لمنع وجود أي مفاجأت ال تُحمد عقباها.  

كما نحرص في معهد سالمة المشاريع (بوشا)على أن يكون مشرف الصحة والسالمة المهنية  والذي سيتم 
تأهيله وتعليمه وتدريبه ضمن البرامج المقررة والموافق عليها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 
السالمة  متطلبات  جميع  لتلبية  أهًال   ،Chicago Medical Training Center االستراتيجي  المعهد   شريك  ومن 

العالمية والوطنية وبأعلى مستويات الحرص والجودة.
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حيــاة بــال مخــاطر السالمة المدرسية

حيث أن المدرسة عبارة عن مجتمع مصغر يضم كافة شرائح المجتمع فقد قام معهد سالمة 
وبخبرة  التعليمي  المجال  في  المستشارين  مع  بالتنسيق  (بوشا)  للتدريب  العالي  المشاريع 
للصحة  نموذج  بتصميم  صارمة  عالمية  أسس  ووفق  العالية  الكفاءة  ذوي  مستشارينا 
للكادر  سواء  حوادث  أو  إصابات  أي  وقوع  من  الحد  يكفل  بما  المدارس  في  المهنية  والسالمة 

التعليمي أو للطالب واºجيال الواعدة الذين هم مرآة المستقبل،

ومن هنا كانت السالمة المدرسية بكل ماتعنيه من الحماية والسالمة والبعد عن المخاطر ... 
أهم السبل للوصول لمستقبل مشرق نتمناه...
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حيــاة بــال مخــاطر السالمة في قطاعات النقل

إن مما نعتز به هو تلك البرامج التدريبية الخاصة بمعهد سالمة المشاريع العالي للتدريب (بوشا) 
والتي تتضمن البرامج الخاصة بالصيانة والصيانة الوقائية ... وتدريب الخريجين على ا�شراف على 

القيادة اÚمنة ضمن اºسس والمعايير العالمية والمحلية.

فالقيادة ال تتقتصر على المعرفة فقط والتدرب على كيفية تحريك وسيلة النقل من مكان الى 
آخر... المهم هو انتقالها بأمان وسالمة من غير وقوع الحوادث التي تؤدي الى قتل اºبرياء وتدمير 

الممتلكات، لذلك حرصنا أن يكون لخريجينا الدور الفاعل في التوعية.  
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حيــاة بــال مخــاطر السالمة الفندقية

حيث أن الفنادق إحدى المقاييس التي تعكس النمو االقتصادي للدولة، فهي تجمع رجال اºعمال، 
وشخصيات المجتمع المرموقة، وأناس قد تختلف عاداتهم وسلوكياتهم..

مناسبة  بيئة  فهي  العالم،  دول  مختلف  من  روادها  وكون  فيها،  الحياة  مرافئ  معظم  ولوجود 
لظهور المخاطر التي تهدد السالمة واºمن ونقل العدوى ...

وإزالة  ومراقبتها  السالمة  أسس  وضع  على  يقوم  من  إلى  بحاجة  الحيوية  القطاعات  هذه  وإن 
المخاطر لمنع وقوع الحوادث وهذا مانحرص عليه.

حسب  الخريجين  تدريب  (بوشا)  للتدريب  العالي  المشاريع  سالمة  معهد  في  يتم  كله  لهذا 
المعايير التي يتبعها المعهد لتخريج مشرفي السالمة المهنية بحيث يكونوا قادرين على تلبية 

متطلبات السالمة الفندقية حسب المعايير المحلية و العالمية.
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حيــاة بــال مخــاطر السالمة  في المصانع

ومن  بالمصنع.  الخاصة  والممتلكات  البشري  العنصر  هما  المصانع  لتشغيل  عنصرين  أهم  إن 
وإزالة  للعاملين  آمنة  بيئة  توفير  من  بد  فال  المصانع،  تشغيل  استمرار  على  المحافظة  أجل 

المخاطر التي تهدد ممتلكات المنشأة.

المشاريع  الذي أكمل دراسته وتدريبه في معهد سالمة  المهنية  الصحة والسالمة  إن مشرف 
تلبية  أجل  من  والوطنية  (اوشا)  العالمية  المعايير  حسب  تدريبُه  تم  قد  (بوشا)  للتدريب  العالي 

المتطلبات الخاصة لتحقيق السالمة داخل المصانع وإداراتها..
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حيــاة بــال مخــاطر السالمة في  المجمعات التسويقية والمدن الترفيهية

إن معظم المجمعات التسويقية تفتقد إلى الحد اºدنى من شروط السالمة الواجب توفرها في 
والمصاعد.   الكهربائية  والساللم  والمخارج  والمداخل  البناء  المجمعات من حيث طبيعة  هذه 

مما أدى لوقوع الكثير من الحوادث والتي تؤدي إلى الوفاة لÝسف.

لذا يضمن منهاج  معهد سالمة المشاريع العالي للتدريب بوشا تخريج مشرف الصحة والسالمة 
من  المخاطر  إزالة  أجل  من  تنفيذها  على  وا�شراف  الخطط  وضع  على  قادر  يكون  أن  المهنية  
المجمعات التسويقية وضمان متعة التسوق في بيئة آمنه حسب المعايير  العالمية والمحلية.

٣٣

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

X-POSHA brochure ARA-ONLY.pdf   16   7/27/13   6:06 PM



حيــاة بــال مخــاطر مكافحة الحريق وا�خالء

في معهد سالمة المشاريع العالي للتدريب (بوشا) يتم تدريب مشرف الصحة والسالمة المهنية 
عند  الحرائق  مع  التعامل  كيفية  وعلى  الحرائق،  تسبب  أن  يمكن  عوامل  أي  وإزالة  تجنب  على 
حدوثها ال سمح ا� ومكافحتها بعقالنية ومسؤولية وا�خالء داخل القطاعات المختلفة من 
أجل تجنب المخاطر في المنشآت وخلق بيئة أمنه، كل ذلك بكفاءة واحترافية ترقى للمعايير  

العالمية والمحلية.
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حيــاة بــال مخــاطر ا�سعافات اولية

ما  بكل  الطالب  إلمام  ضرورة  إلى  (بوشا)  للتدريب  العالي  المشاريع  سالمة  بمعهد  عمدنا  لقد 
يتعلق با�سعافات اºولية من حيث :

التعرف على مبادىء ا�سعافات اºولية  •

التعرف على واجبات المسعف وأولويات ا�سعاف لÞصابات المختلفة  •

ا�لمام بالجوانب المحيطة بتقديم العناية للمصابين   •

ا�لمام بما يمكن القيام به لتدبير المصاب فاقد الوعي والواعي  •

ا�لمام بعملية ا�سعاف اºولي في مكان العمل   •
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حيــاة بــال مخــاطر الجودة في العمل

 ولتحقيق الجودة المثلى في العمل إتبعنا معايير ونظم خاصة أهمها: 

١-  اخترنا أفضل المناهج العالمية بعد دراسة معمقة للسوق واحتياجاته.

٢- نعتمد في خدماتنا على نظرية التحفيز ا�نساني التي ترتكز على مبدأ عمل ا�نسان لتحقيق خمس 
والسالمة،  اºمن  االجتماعية،  االحتياجات  الفيزيولوجية،  االحتياجات  تحقيق  لديه:  رئيسة  حاجات 

التقدير وأخيراً تحقيق الذات.

٣-  نتبع أفضل الطرق وعبر مراحل مدروسة لضمان مخرجاتنا وهي:

١-   مرحلة التقييم: وتشمل الدارسين والمعلمين والمناهج.

٢-  مرحلة االتفاق: السعي لكي تتفق مخرجاتنا مع حاجة السوق.

٣-  مرحلة التطبيق: نقوم مع شركائنا بالتأكد من تطبيق معايير السالمة واºمن في منشأتهم.

٤-  مرحلة النتائج: التأكد من أن مخرجاتنا ستضيف لعمالئنا الكثير.

٥-  مرحلة المتابعة: متابعة خريجينا للتأكد من مساهمتهم في العمل. 
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٤٠

٤ كلمة المؤسسين     

 ٦ رؤيتــــــنا      

٨ رسالتــــــنا      

١٠ قيمــــــنا      

١٢ ا�هـداف العامة     

١٤ منهجيتنا      

١٦ الهدف ا�كاديمي     

١٨ سالمة المشاريع ا�نشائية    

٢٠ أنشطة المعهد الرئيسة    

٢٢ السالمة في القطاعات الصحية    

٢٤ السالمة المدرسية     

٢٦ السالمة في قطاعات النقل    

٢٨ السالمة الفندقية     

٣٠ السالمة  في المصانع     

٣٢ السالمة في  المجمعات التسويقية والمدن الترفيهية  

٣٤ مكافحة الحريق وا�خالء    

٣٦ ا�سعافات ا�ولية     

 ٣٨ الجودة في العمل      

المحتويات
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معهد سالمة المشاريع العالي للتدريب
(بوشا) - شارع عمر بن عبد العزيز

Tel: +966112301455 - +966112331245
Fax: +966114767115

P.O.Box 27326
Riyadh 11417

Info@posha.sa.com
www.posha.sa.com

 

معهد سالمة المشاريع العالي االستشاري
(بوشا) - فرع ا�ردن

  Tel:   +962788805432
Info@posha.sa.com
www.posha.sa.com

 
مركز تدريب شيكاغو الطبي

S. East End Ave., Chicago, IL 60649 7431
USA (773) 947-7273     fax (773) 947-2482

www.chicagomedicaltrainingcenter.org
coordinator@chicagomedicaltrainingcenter.org

 

بيتا للتدريب التربوي واالستشاري
 ا�ردن 962790525529+

www.betaadvisory.com
info@betaadvisory.com

 

شركة تنوفا للتوظيف
Tel : +966112339222  الرياض

Fax : +966112339202
 www.Tonofa.com.sa

 Tenders@tonofa.com.sa

 

شركة ريفكو االستشارية
الرياض - المملكة العربية السعودية 

www.revco.sa.com
Info@revco.sa.com

شركاؤنا:لالتصال بنا:
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