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معهد سالمة
املشاريع العالي للتدريب
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مقدمة عن معهد سالمة املشاريع:

POSHA Introduction:

معهــد ســامة املشــاريع العالــي للتدريــب )بوشــا( هــو معهــد محلــي ودولــي يعمــل يف مجــال الســامة والصحــة 
املهنيــة لتخريــج مشــريف ســامة وصحــة مهنيــة قادريــن ىلع وضــع األســس واألنظمــة والتعليمــات بنــاء ىلع معاييــر 
محليــة ودوليــة مــن أجــل توعيــة وتدريــب وتطويــر ثقافــة الســامة يف قطاعــات األعمــال واملجتمــع وهــذه العناصــر 
هــي أســاس لخلــق بيئــة أمنــة خاليــة مــن املخاطــر وتعمــل ىلع املحافظــة ىلع حيــاة اإلنســان وممتلكاتــه. ويقــدم 
ــارات  ــي االستش ــة إل ــية، باإلضاف ــامة الهندس ــل الس ــة مث ــة التطويري ــج التدريبي ــدورات والبرام ــن ال ــدد م ــد ع املعه

ــة. ــة يف الســامة والصحــة املهني التخصصي

Posha is national and international academy specialized in the field of training majoring occupational Health 
and safety, a new high school graduates become a OSH supervisor the educational and training experience give 
them the capability to participate in their society both government and private sector in term of developing 
the awareness and the roles, regulation for the purpose of saving lives and properties They do help a lot for 
less dangerous environment. Also, POSHA provides number of development training courses for Engineers 
and Occupational Safety and Health Specialists along with safety consultations.
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:National & International Accreditationاإلعـتـمـادات الـمـحـلـيـة والـدولـيـة:

والتطويريــة  التأهليــة  والــدورات  املعهــد  برامــج  كل 
ــي  ــب التقن ــة للتدري ــة العام ــن املؤسس ــا م ــم إعتماده ت

واملهنــي.

All executed programs have bing approved by the 
tvtc, in addation to that all the worksshops, cualified 
cources, simenars do so.
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الـرؤيـا:

Our vision:

أن يكــون معهــد ســامة املشــاريع العالــي للتدريــب )بوشــا( معيــارًا ومرجعــًا أساســيًا يف مجــال الســامة يف الوطــن 
العربــي ومقياســًا لتحقيــق األمــن واألمــان ونعمــل معــًا لتحقيــق رؤيــة ٢٠٣٠م.

WE AIMED TO BE ONE OF THE LEADING INSTUTATE IN THE FIELIED WITH HIGHST STANDERD THAT WILL 
KHWOWN.  
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اإلرتقاء بمعايير  السالمة

تخريــج كفــاءات عاليــة 
الســامة  مجــال  يف 
املهنيــة والصحــة 

مفهــوم  ترســيخ 
ــة يف  ــامة الذكي الس
املشــاريع واملنشــآت

توعيــة ونشــر مفهــوم 
وأهميتهــا  الســامة 
ألكبــر فئــة ممكنــة

لكافــة  إستشــارات  تقديــم 
الصناعيــة  األعمــال  قطاعــات 
واإلنشــائية والتعليميــة والخدمية 
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:Sectors and field of workقـطاعـات ومـجـال الـعمـل:

السالمة يف
قطاعات النفط والغاز

السالمة يف
الفنادق

السالمة يف
القطاعات الصحية

السالمة يف
املشاريع اإلنشائية

السالمة يف
املجمعات التجارية

السالمة يف
املدن الترفيهية

السالمة يف
قطاعات النقل

السالمة يف
املصانع

السالمة يف
املدارس

السالمة يف
البنوك والتأمين
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:PRODUCTS & SERVICESالـمـنـتـجـات والـخـدمـات:

البرامج الـتــــأهيلية
REHABILITATION
P R O G R A M S

الحلــول و االستشــارات

SOLUTIONS AND
CONSULTING

بوشا 1,2,3,4
POSHA 1.2.3.4

ــامة الهندسية الس

ستة أشهر

E N G I N E E R I N G
S A F E T Y

6 Month

دبلوم السالمة والصحة املهنية
مسمى الوظيفة: مشرف السامة والصحة املهنية.

الفئة املستهدفة: خريجي الثانوية العلمي.
مدة البرنامج: سنتان.

الدورات التطويرية
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Projects Occupational Safety Higher Academy


