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 المھني المعیار

 مشرف األنتاج
 :)الفرعي(القطاع االقتصادي 

 التصنیع

  :ASCO  یةرمز مرجع
 التصنیع/ المشرف ، المصنع  1512040

 :نطاق المعیار

 تقتصر على عملیات تصنیع المواد الكیمیائیة مع القدرة على العمل دون تنطبق ھذه المواصفة القیاسیة على المشرفین في بیئة إنتاج
 .إلى نھایتھا إشراف أثناء اإلشراف على اآلخرین من بدایة عملیة إنتاج المواد الكیمیائیة

 :أعداد

 

 سیمون كوتزي. 1
 مصعب خلف. 2
 اماني البنا. 3
 ر خلیفةمسا. 4
 محمد السباعي. 5
 رأفت ولید. 6
 حردانعودي أبو . 7
 نورس الریماوي. 8
 بونلسالمة ال. 9

 عمید العابد. 10
 محمد البیطار. 11
  سأحمد الب. 12

 :تمت المصادقة علیھ من قبل 

 لتصنیعامجلس مھارات القطاع 

 :تمت الموافقة علیھ من قبل

 الموافقة؟ جھة

 تاریخ الموافقة؟
 تاریخ التسجیل والموافقة

 تاریخ المراجعة؟
 وفقًا لسیاسة المراجعةیوضع تاریخ للمراجعة ال
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 كفاءات القدرة على العمل الرقم
 مستویات المھنة

 عامالعامل ال الُمشغل  مشرف التصنیع
 التواصل 1

 X X X التواصل شفھیا مع اآلخرین .1.1
  X X مع اآلخرین كتابیا التواصل  .1.2

 العمل الجماعي 2
 X X X العمل داخل فریق .2.1
   X حل النزاعات والتفاوض مع اآلخرین .2.2
 X X X الدفاع عن الحقوق في العمل .2.3
  X X إدارة الوقت والموارد (التحكم / التوفیر) .2.4
   X صنع القرارات 2.5

 التسویق الذاتي 3
  X X الذاتیةكتابة السیرة  .3.1
 X X X مقابالت العمل .3.2
   X مھارات العرض .3.3
 X X X عمل تطوعي .3.4

 حل المشاكل 4
   X تحدید وتحلیل مشاكل العمل .4.1
 X X X حل المشاكل في موقع العمل .4.2
   X تقییم النتائج واتخاذ القرارات .4.3

 ریادة األعمال 5
  X X التفكیر النقدي .5.1
  X X .البحث / إنشاء مشروع فكرة األعمال الصغیرة .5.2
   X إعداد دراسات جدوى بسیطة لمشاریعھم .5.3
   X إدارة وتحسین وتطویر مشروعھم .5.4

 مھارات الكمبیوتر / تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 6
 X X X استخدام الكمبیوتر .6.1
 X X X استخدم اإلنترنت .6.2

 اللغات 7
   X مھارات االتصال اللفظیة والكتابیة األساسیة .7.1
  X X مصطلحات العالمیة الفنیةالم ااستخد .7.2

 حسابیةالمھارات ال 8
  X X األساسیة الحسابأداء عملیات  8.1
  X X یاضیاتأداء عملیات الر 8.2
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 : اإلشراف على عملیة اإلنتاج1الكفاءة 

منشأة إلنتاج المواد الكیمیائیة أثناء ظروف التشغیل العادیة الینطبق على اإلشراف على جمیع العملیات في  النطاق:
 .العادیةوغیر 

المھام ذات الصلة من 
 :الملف المھني

التحكم في  :8د المھمة
 .الطاقة وصالتكفاءة 

اإلشراف : 3 د المھمة
 على تشغیل المعدات

اإلشراف  :4د المھمة
 .األداء على اختبار

 :تجھیز2د المھمة
 .المنتجات للتسلیم

 المراقبة:2و المھمة
 عملیات في والتحكم
 عبر المختلفة الوحدة

 .العملیة في التحكم نظام

إجراء ضبط  :3ه المھمة
دقیق للُدفعات وفًقا لنوع 

لوحدة/ مكان  المنتج
 التصنیع

مراقبة  :4ز المھمة
تطبیق المعلومات على 

 .المعلوماتلوحة 

تطبیق  : 4أ المھمة
الممارسات الكیمیائیة 

 األساسیة

اإلشراف على  :1المھمة ج 
تصنیع المنتجات وفقًا للسیاسات 

الداخلیة وتعلیمات عملیة التصنیع 
واإلجراءات التشغیلیة ومتطلبات 

 .ISO الجودة

ضبط سرعة اإلنتاج  :5ة هالمھم
 .على خط اإلنتاج أو الجھاز اآللي

 تشغیل في التحكم :11د المھمة
مدخالت ( عملیة اإلنتاج المستمر

 .)ومخرجات

 .تطبیق مبادئ الكیمیاء األساسیة على عملیة التصنیع وفًقا لمتطلبات المنتج 1.1 :معاییر األداء
ختبار األداء لإلشراف وفًقا لمواصفات الشركة ومتطلبات اإلنتاج الخاصة بالمنتج الذي یتم الخضوع أل 1.2

 .إنتاجھ
 .المعلومات على لوحة القیادة وفًقا إلجراءات الشركةمراقبة تطبیق  1.3
اإلشراف على صناعة المنتجات لضمان االمتثال للسیاسات الداخلیة وتعلیمات التصنیع واإلجراءات  1.4

 .ISO التشغیلیة ومتطلبات الجودة
 .ضبط الدفعات وفًقا لنوع المنتج وفًقا إلجراءات الشركة 1.5
 .المنتجات للتسلیم وفًقا إلجراءات الشركة ومتطلبات العمیل تجھیز 1.6
 .اإلشراف على تشغیل المعدات وفًقا إلجراءات الشركة ومواصفات الشركات المصنعة 1.7
 .التحكم في كفاءة توصیالت الطاقة وفًقا إلجراءات الشركة 1.8
ملیات اإلحصائیة أو الطرق مراقبة أداء المعدات واآلالت اآللیة أثناء اإلنتاج باستخدام التحكم في الع 1.9

 .األخرى المتفق علیھا من الشركة
 .مراقبة العملیات المختلفة للوحدة والتحكم فیھا باستخدام نظام التحكم في عملیات الشركة 1.10
وفًقا إلجراءات الشركة ومواصفات الشركات  PLC التحكم في عملیات خط اإلنتاج المستمر باستخدام 1.11

 .المصنعة
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 وإغالق خط اإلنتاجبدء : 2الكفاءة 

ینطبق على التشغیل اآلمن وإغالق منطقة عمل اإلنتاج وفقًا إلجراءات الشركة والمتطلبات القانونیة للمنتج  النطاق:
 .الذي یتم إنتاجھ

المھام ذات الصلة من 
 :الملف المھني

تخطیط : 7د  المھمة
وحدة/ وتنظیم إغالق 

 .اإلنتاج / التصنیع مكان

اإلشراف   :9د المھمة
 .على تفكیك األدوات

تلقي  :1د المھمة
 اإلمدادات الواردة

ضبط : 10د المھمة
العناصر المختلفة 

 اإلنتاج لوحدة/ مكان

صیانة :  6ألمھمةا
 األدوات والمعدات

أن تأكد من ال :7أ المھمة
 والتركیب  عملالمنطقة 

 نظیفة ومعقمة وآمنة

تطویر  :12د المھمة
 وتنفیذ خطة عمل

 للوحدة/ المكان

التحقق من : 5ز المھمة
سلسلة األولى من ال"

 .المنتجات"

التحكم في  :6د المھمة
 بدء إنتاج الُدفعات

 أتنظیم بد :5د المھمة
 خط اإلنتاج

یم وترتیب معدات وآالت مناولة تنظ :13د المھمة
 .المواد

 .تنظیم معدات مناولة المواد وفقًا لخطة اإلنتاج .2.1 :معاییر األداء
 .استالم اللوازم الواردة وفقًا إلجراءات الشركة .2.2
 .التحكم في بدء إنتاج الُدفعات وفقًا إلجراءات الشركة الخاصة بالمنتج الذي یتم تصنیعھ .2.3
 .بدء تشغیل خط اإلنتاج وفقًا إلجراءات المنتج والشركة .2.4
 .ضبط العناصر المختلفة لمرفق اإلنتاج وفقًا لنوع المنتج وإجراءات الشركة .2.5
 .التحقق من صحة السلسلة األولى من المنتج وفقًا لنوع المنتج ومواصفاتھ .2.6
 .إدارة إیقاف تشغیل خط اإلنتاج وفقًا إلجراءات الشركة ومواصفات الشركات المصنعة .2.7
 .عملیة تفكیك األدوات وفقًا إلجراءات الشركة ومواصفات الشركات المصنعة .2.8
 .اإلنتاج والتصنیع وفقًا إلجراءات الشركة محطةالتخطیط إلغالق  .2.9

 .صیانة األدوات والمعدات وفقًا إلجراءات الشركة ومواصفات الشركات المصنعة .2.10
التركیب في حالة نظیفة ومعقمة وآمنة وفقًا للمتطلبات القانونیة مساحة االحتفاظ بمساحة العمل و .2.11

 .وإجراءات الشركة
 .الشركة والمنتجات تطویر وتنفیذ خطة العمل وفقًا لمتطلبات .2.12
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 إدارة منطقة اإلنتاج: 3الكفاءة 

ینطبق على الوثائق والسجالت الالزمة لتشغیل عملیة اإلنتاج والمعدات من أجل االمتثال للمتطلبات القانونیة  النطاق:
 .ومتطلبات الشركة

المھام ذات الصلة من 
 :الملف المھني

استكمال وثائق  :6ه المھمة
 (BMR) .اإلنتاج

إكمال وثائق : 5ج المھمة
 .وتقاریر مكان العمل

الحفاظ على وثائق  :3ج المھمة
 .تتبع اإلنتاج

عملیة الحفاظ على  : 2ج المھمة
 .لمعداتلتوثیق ال

إنتاج توقعات  :2ه  المھمة
 .التخطیط واإلنتاج

تقریر عن حالة : ال4ج المھمة
 التصنیعمحطة اإلنتاج و ووضع

 .من وثائق اإلنتاج بدقة وفقًا لمواصفات ومتطلبات الشركةاالنتھاء  .3.1 :معاییر األداء
 .االنتھاء من وثائق وتقاریر مكان العمل وفقًا لمواصفات ومتطلبات الشركة .3.2
 .االحتفاظ بوثائق تتبع اإلنتاج وفقًا لمتطلبات الشركة والمتطلبات القانونیة .3.3
 .انونیةاالحتفاظ بتوثیق المعدات وفقًا لمتطلبات الشركة والمتطلبات الق .3.4
 .إنتاج توقعات التخطیط واإلنتاج وفقًا لمتطلبات الشركة .3.5
 .التصنیع حسب متطلبات الشركةواإلبالغ عن حالة اإلنتاج  .3.6
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 : اإلشراف على الموارد البشریة لمنطقة اإلنتاج4الكفاءة 

 .للموظفینإدارة األداء التشغیلي الیومي و،  العاملین التوظیف ،أدارة عملیة ینطبق على  النطاق:

المھام ذات الصلة من 
 :الملف المھني

اإلشراف على : 1المھمة ب 
منطقة عمل في الموارد البشریة 

 اإلنتاج

تطویر وتنفیذ :  2ب  المھمة
برنامج تطویر الموظفین لموظفي 

 اإلنتاج

 المشاركة في: 5المھمة ب 
 (CPD) التطویر المھني المستمر

 .وفقًا لخطة التطویر الشخصي

 المشاركة في : 4ب  المھمة
 (CPD) التطویر المھني المستمر

 .وفقًا لخطة التطویر الشخصي

تدریب  تیسیر : 8أ المھمة
موظفي اإلنتاج على تحسین 

 .التصنیع / اإلنتاج

تطویر وتنفیذ : 3المھمة ب 
برنامج تطویر الموظفین لموظفي 

 .اإلنتاج

 .اإلنتاج وفقًا لالحتیاجات التشغیلیة للشركة عملتخطیط الموارد البشریة لمنطقة  .4.1 :معاییر األداء
 .مراقبة أداء موظفي اإلنتاج وفقًا إلجراءات الشركة .4.2
 .وفقًا لخطة التطویر الشخصي (CPD) المشاركة في التطویر المھني المستمر .4.3
 .تدریب الموظفین وتوجیھھم على النحو المطلوب ، وفقًا ألنظمة الشركة .4.4
 .اإلنتاج كما ھو مطلوب/ تدریب موظفي اإلنتاج على تحسین التصنیع  .4.5
 .تطویر وتنفیذ برامج تطویر الموظفین لموظفي اإلنتاج وفقًا للمتطلبات التشغیلیة وإجراءات الشركة .4.6
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 منطقة عمل التصنیع في (SHEQ) : تطبیق السالمة والصحة والبیئة والجودة5الكفاءة 

منطقة عمل إنتاجیة تتوافق مع جمیع المتطلبات القانونیة والمتطلبات  في SHEQ تطبیق نظامینطبق على  النطاق:
 .األخرى للمنتجات التي یتم إنتاجھا

المھام ذات الصلة من 
 :الملف المھني

: 10أ المھمة
، تطویر، تخطیط

 ، متابعةتنفیذ
اإلجراءات لتحدید 

 الخطر ومراقبة 
في مكان العمل 
 .والمواد الخطرة

 : 1أ  المھمة
 طبیق نظامت

SHEQ  على
 منطقة العمل

تنسیق  :2أ المھمة
مشاركة عملیة 

الموظفین في 
 ..SHEQ برنامج

المشاركة :3أ المھمة
في اجتماعات 

 .السالمة

تطویر  :1ه المھمة
اإلجراءات 

والتعلیمات وأنماط 
 رق.التشغیل

في مكان العمل وتطویرھا  الخطرة والموادتخطیط إجراءات تحدید ومراقبة المخاطر  .5.1 :معاییر األداء
 .ومراقبتھا وفقًا للمتطلبات القانونیة ومتطلبات الشركة

 .منطقة العمل وفقًا للمتطلبات القانونیة وجمیع المتطلبات األخرى في SHEQ تطبیق نظام .5.2
 SHEQ على النحو المطلوب في نظام SHEQ تنسیق مشاركة الموظفین في برنامج .5.3
 .فقًا لمتطلبات الشركةحضور اجتماعات السالمة و .5.4
تطویر اإلجراءات والتعلیمات وطرق التشغیل وفقًا للمتطلبات القانونیة ومتطلبات الشركة  .5.5

 .للمنتجات التي سیتم إنتاجھا
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 : تحسین اإلنتاجیة والكفاءة في منطقة عمل اإلنتاج6الكفاءة 

وغیرھا من  Kaizen اإلنتاج من خالل تطبیقینطبق على التحسین المستمر لمنطقة عمل اإلنتاج وخط  النطاق:
 .المنھجیات

المھام ذات الصلة من 
 :الملف المھني

تطبیق  :8ز المھمة
 منھجیة حل المشكالت

 .في الوحدة/ المكان

تنفیذ  :6ز المھمة
المبادئ واإلجراءات 

الصناعیة للتنمیة 
 .المستدامة للشركة

إجراء  :4ة هالمھم
ة ووقائی أصالحیةصیانة 
 في الوحدة/ مكان بسیطة

اقتراح  :9أ المھمة
إجراءات التحسین 

المستمر على تنظیم 
اإلنتاج وخفض تكالیف 

 .اإلنتاج

 في بما الجودة وأدوات أسالیب تطبیق  :3و المھمة
 Ishikawa ، الذھني العصف ، Pareto مبدأ ذلك

 ، 5S ، Kanban ، Kaizen ، Lean النوع نظام ،
 ... إلخ ، Sigma ، FMECA ، SMED 6 النوع

 تحسین عملیة التصنیع واإلنتاج:  5أ  المھمة

 .تطبیق منھجیات حل المشكالت وفقًا إلجراءات الشركة .6.1 :معاییر األداء
تنفیذ المبادئ واإلجراءات الصناعیة للتنمیة المستدامة للشركة على النحو المطلوب من قبل  .6.2

 .المنتجات
والوقائیة البسیطة كما ھو مطلوب من قبل العملیات ومواصفات  األصالحیةإجراء الصیانة  .6.3

 .الشركات المصنعة وإجراءات الشركة
إجراءات التحسین المستمر لعملیة اإلنتاج والتكالیف ذات الصلة وفقًا لمتطلبات النظام  أقتراح .6.4

 .والتشغیل
 أال ال الحصر مبدتطبیق أسالیب وأدوات الجودة على بیئة اإلنتاج بما في ذلك على سبیل المث .6.5

Pareto  ، العصف الذھني ،Ishikawa  5، نظام النوعS  ،Kanban  ،Kaizen  ،Lean  ،
 ... ، إلخ Sigma  ،FMECA  ،SMED 6النوع 

 .تحسین عملیات التصنیع واإلنتاج باستخدام طرق معترف بھا مثل كایزن .6.6
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 : مراقبة جودة المنتجات في بیئة التصنیع7الكفاءة 

 .عملیة اإلنتاجخطوات ینطبق على مراقبة جودة المنتج في كل خطوة من  النطاق:

المھام ذات الصلة من 
 :الملف المھني

 الجودة مراقبة  :4و المھمة
 لتدفق الزمني والجدول والكمیة

 وحدة/ مكاناإلنتاج في ال

مراقبة تطبیق  :1ز المھمة
ملف جودة  الواردة فيالمعلومات 

 .المنتج

اإلشراف على  :2ز المھمة
 للمنتجات نھائيال التشكیل

فحص جودة المنتج :3ز المھمة
 وفًقا لمتطلبات اإلنتاج

 الحاالت عن اإلبالغ: 1و المھمة
 .المواد توافق وعدم الغریبة

المساھمة في :7ز المھمة
 .مؤشرات اإلنتاج

والمنتج الذي یتم  SHEQ لمتطلبات نظاممراقبة الجودة والكمیة والجدول الزمني لتدفق اإلنتاج وفقًا  .7.1 :معاییر األداء
 .إنتاجھ

 .SHEQ مراقبة تطبیق المعلومات في ملف جودة اإلنتاج كما ھو مطلوب بواسطة نظام .7.2
 .اإلشراف على تكییف المنتجات النھائیة وفقًا لمتطلبات الشركة والمنتجات .7.3
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