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 المھني المعیار

 مشغل ألة

 :)الفرعي(القطاع االقتصادي 

 التصنیع الكیمیائي

  :ASCO  یةرمز مرجع
 - ASCO 8221 مشغل آلة المنتجات الصیدالنیة

 :نطاق المعیار

إنتاج المنتجات الصیدالنیة والكیمیائیة ، والتي تقتصر على عملیات الطلبات الكیمیائیة وما ینطبق ھذا المعیار على المشغلین في بیئة 
 .یتصل بھا من عملیات التصنیع أو التصنیع اآللي ، مع القدرة على العمل تحت األشراف

 :أعداد

 

 سیمون كوتزي. 1
 مصعب خلف. 2
 اماني البنا. 3
 ر خلیفةمسا. 4
 محمد السباعي. 5
 ولیدرأفت . 6
 حردانعودي أبو . 7
 نورس الریماوي. 8
 سالمة البون. 9

 عمید العابد. 10
 محمد البیطار. 11
 أحمد البس. 12

 :تمت المصادقة علیھ من قبل 

 مجلس مھارات القطاع للكیماویات ومستحضرات التجمیل

 :تمت الموافقة علیھ من قبل

 جھة الموافقة؟

 تاریخ الموافقة؟
 والموافقةتاریخ التسجیل 

 تاریخ المراجعة؟
 

 التاریخ للمراجعة یوضع وفقًا لسیاسة المراجعة
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 كفاءات القدرة على العمل الرقم
 المستویات المھنیة

 العامل العام الُمشغل مشرف التصنیع
 التواصل .1

 X X X شفھیا مع اآلخرینالتواصل  .1.1
  X X التواصل كتابیا مع اآلخرین  .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 )التوفیر/ التحكم (إدارة الوقت والموارد  .2.4
   X صنع القرارات 2.5

 التسویق الذاتي .3
  X X كتابة السیرة الذاتیة .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 .إنشاء مشروع فكرة األعمال الصغیرة/ البحث  .5.2
   X إعداد دراسات جدوى بسیطة لمشاریعھم .5.3
   X إدارة وتحسین وتطویر مشروعھم .5.4

 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت/ مھارات الكمبیوتر  .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 استخدام المصطلحات العالمیة الفنیة .7.2

 المھارات الحسابیة .8
  X X أداء عملیات الحساب األساسیة 8.1
  X X أداء عملیات الریاضیات 8.2
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 تشغیل عملیة اإلنتاج اآللي أو الدفعة : 1الكفاءة 

 .مكان إنتاج كیمیائي مستمر أثناء ظروف التشغیل العادیة وغیر العادیة/ ینطبق على تشغیل وحدة  :النطاق

المھام ذات الصلة من 
 :الملف المھني

تصنیع  :1المھمة ب 
المنتجات وفقًا للسیاسات 
الداخلیة وتعلیمات عملیة 

التصنیع واإلجراءات 
التشغیلیة ومتطلبات 

 الجودة

إجراء ضبط  :1المھمة د
دقیق للُدفعات وفقًا لنوع 

منطقة / المنتج لوحدة 
 اإلنتاج

إجراء   :2المھمة د
صیانة أصالحیة ووقائیة 

منطقة / بسیطة لوحدة 
 اإلنتاج

ضبط   :3المھمة د
سرعة اإلنتاج على خط 
 اإلنتاج أو الجھاز اآللي

اإلبالغ عن  :1ه المھمة
الحاالت الغریبة وعدم 

 االمتثال

مراقبة  :2ه المھمة
المكان / عملیات الوحدة 

المختلفة عبر نظام 
 التحكم في العملیة

تنفیذ أسالیب  :3ه المھمة
وأدوات الجودة بما في 

ذلك على سبیل المثال ال 
 Pareto مبدأالحصر ، 

، العصف الذھني ، 
Ishikawa  نظام ،

،  5S  ،Kanbanالنوع 
Kaizen  ،Lean  ،

،  Sigma 6النوع 
FMECA  ،SMED  ،

 .إلخ

معلومات  :4و المھمة
كاملة على لوحة 

 المعلومات

التشغیلیة ومتطلبات تصنیع المنتجات وفقًا للقیاسات الداخلیة وتعلیمات عملیة التصنیع واإلجراءات  1.1 :معاییر األداء
 جودة المنتج

 .منطقة اإلنتاج وفقًا لنوع المنتج ومتطلبات العمالء وإجراءات الشركة/ ضبط دقیق للُدفعات في وحدة  1.2
 .منطقة اإلنتاج/ إجراء الصیانة الوقائیة والتصحیحیة لوحدة  1.3
العمیل وإجراءات تعیین سرعة اإلنتاج لخط اإلنتاج أو الجھاز وفقًا لمواصفات المنتج ومتطلبات  1.4

 .الشركة
 .اإلبالغ عن الحاالت الغیر طبیعیة وعدم االمتثال وفقًا إلجراءات الشركة 1.5
 .نماذج الشركة/ المنطقة باستخدام نظام التحكم في العملیات وإجراءات / مراقبة عملیات الوحدة  1.6
 .المنتجمنطقة اإلنتاج وفقًا لنظام الشركة ومتطلبات / تطبیق أسالیب الجودة على وحدة  1.7
منطقة اإلنتاج من خالل االمتثال / ضمان الجودة والكمیة والجدول الزمني لتدفق اإلنتاج لوحدة  1.8

 .لمتطلبات وإجراءات المنتج والعمیل والشركة
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 بدء تشغیل وإغالق خط اإلنتاج: 2الكفاءة 

إلجراءات الشركة والمتطلبات  وحدة عمل اإلنتاج وفقًا/ ینطبق على التشغیل واإلغالق اآلمنین لمنطقة  :النطاق
 .القانونیة للمنتج الذي یتم إنتاجھ

المھام ذات الصلة من 
 :الملف المھني

تلقي اللوازم  :1ج المھمة
 الواردة لإلنتاج

إعداد : 2ج المھمة
 المنتجات النھائیة للتسلیم

معدات : 3المھمة ج
 الحمل

إجراء  :4ج المھمة
اختبار األداء في الوحدة 

 المكان/ 

بدء خط   :5ج المھمة
 إنتاج مستمر

بدء إنتاج   :5ج المھمة
 الُدفعات

إیقاف   :7ج المھمة
/ منطقة اإلنتاج / وحدة 

 التصنیع

تشغیل  ::8ج المھمة
معدات وآالت مناولة 

 المواد

تفكیك   :9ج المھمة
 األدوات

ضبط  :10ج المھمة
العناصر المختلفة لوحدة 

 منطقة اإلنتاج/ 

التحكم   :11ج المھمة
منطقة / في تشغیل وحدة 

اإلنتاج 
المدخالت (المستمر

 )والمخرجات

تنفیذ   :12ج المھمة
/ خطة عمل للوحدة 

 المنطقة

 .استالم اللوازم الواردة لإلنتاج وفقًا إلجراءات الشركة الخاصة بنوع المنتج .2.1 معاییر األداء
 .ومتطلبات العمیل لنوع المنتج الذي یتم إنتاجھإعداد البضائع الجاھزة للتسلیم وفقًا إلجراءات الشركة  .2.2
 .تشغیل المعدات وفقًا لمواصفات الشركات المصنعة وإجراءات الشركة .2.3
 .منطقة اإلنتاج وفقًا إلجراءات الشركة/ إجراء اختبار األداء لوحدة  .2.4
 .ركةبدء تشغیل خط إنتاج مستمر وفقًا لمتطلبات الشركات المصنعة ومواصفات المنتج وإجراءات الش .2.5
 .إنتاج الُدفعات وفقًا إلجراءات الشركة ومواصفات المنتج .2.6
 .التصنیع بأمان وفقًا لمتطلبات الشركات المصنعة وإجراءات الشركة/ منطقة اإلنتاج / إغالق وحدة  .2.7
 .تشغیل معدات وآالت مناولة المواد بأمان وفقًا لمواصفات الشركات المصنعة وإجراءات الشركة .2.8
 .لمواصفات الشركات المصنعة وإجراءات الشركةتفكیك األدوات وفقًا  .2.9

 .منطقة اإلنتاج وفقًا لمواصفات المنتج والعمیل/ ضبط العناصر المختلفة لوحدة  .2.10
 .منطقة اإلنتاج المستمر وفقًا إلجراءات الشركة ومواصفات المنتج/ التحكم في تشغیل وحدة  .2.11
 .ةمنطقة اإلنتاج وفقًا إلجراءات الشرك/ تنفیذ خطة عمل لوحدة  .2.12

 

  



   5 
 

 
 

  
 

 

 القیام بإدارة 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

وثائق  :4المھمة د
- اإلنتاج الكاملة
تقریر تصنیع 

 الُدفعات

الحفاظ :2المھمة ب 
 على توثیق المعدات

الحفاظ :3المھمة ب 
على وثائق تتبع 

 اإلنتاج

 :4المھمة ب 
تقریر عن حالة 

/ وحالة وحدة 
منطقة اإلنتاج 

 والتصنیع

إكمال :5المھمة ب 
الوثائق والتقاریر في 

  مكان العمل

 .بدقة وفقا لمواصفات الشركة ومتطلباتھا BMR في ذلكاالنتھاء من وثائق مكان العمل واإلنتاج بما  .3.1 معاییر األداء
 .اكتمال وثائق مكان العمل وفقًا لمواصفات ومتطلبات الشركة .3.2
 .االحتفاظ بوثائق تتبع اإلنتاج وفقًا لمتطلبات الشركة والمتطلبات القانونیة .3.3
إجراءات الشركة المنطقة وفقًا لما تقتضیھ / وحدة التصنیع / اإلنتاج   ، وظروفاإلبالغ عن حالة .3.4

 .والمنتجات التي یتم إنتاجھا

 
  



   6 
 

 
 

  
 

 

 

  

 المساھمة في مكان عمل تصنیع آمن وصحي ومھني: 4الكفاءة 

في منطقة عمل إنتاج تمتثل لجمیع المتطلبات   ینطبق على تطبیق نظام السالمة والصحة والبیئة والجودة النطاق
التطویر الشخصي ، ورعایة األدوات والمعدات ویشمل . القانونیة وغیرھا من المنتجات التي یتم إنتاجھا

 .والتحسین المستمر للعملیات داخل بیئة التصنیع

المھام ذات الصلة من 
 الملف المھني

تطبیق نظام :  1أ المھمة
السالمة والصحة والبیئة 

على منطقة  والجودة
          العمل              

 )تقییم المخاطر(

المشاركة   :2أ المھمة
السالمة  برنامجفي 

 والصحة والبیئة والجودة

المشاركة في   3 المھمة
 اجتماعات السالمة

تطبیق   4أ المھمة
الممارسات الكیمیائیة 

 األساسیة

اقتراح   :5أ المھمة
إجراءات التحسین 

المستمر على تنظیم 
اإلنتاج لخفض تكالیف 

 اإلنتاج

صیانة : 6أ المھمة
 األدوات والمعدات

تنظیف   7أ المھمة
وتعقیم منطقة العمل 

 والتركیب

  8:أ المھمة المھمة
حضور التطویر المھني 

وفقًا لخطة  المستمر
 التطویر الشخصي

على منطقة العمل وفقًا للمتطلبات القانونیة وجمیع  الجودة والصحة والسالمة تطبیق نظام .4.1 معاییر األداء
 .المتطلبات األخرى

 .كما ھو مطلوب من قبل إجراءات الشركة الجودة والصحة والسالمة  المشاركة في برنامج .4.2
 .حضور اجتماعات السالمة وفقًا لمتطلبات الشركة .4.3
 .تطبیق الممارسات الكیمیائیة األساسیة على تصنیع المنتجات وفقًا لجدول اإلنتاج .4.4
م إجراءات أقتراح إجراءات التحسین المستمر لتنظیم اإلنتاج لتقلیل تكالیف اإلنتاج باستخدا .4.5

 .الشركة ونماذجھا
 .صیانة األدوات والمعدات وفقًا لمتطلبات الشركات المصنعة وإجراءات الشركة .4.6
تنظیف منطقة العمل والتركیب وتعقیمھا كما ھو مطلوب بموجب مواصفات المنتج وإجراءات  .4.7

 .الشركة
 .المشاركة في التطویر المھني المستمر حسب خطة التنمیة الشخصیة .4.8
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 مراقبة جودة المنتجات في بیئة التصنیع: 5الكفاءة 

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

المھام ذات الصلة من 
 الملف المھني

تطبیق  :1و المھمة
المعلومات الواردة  في 

 ملف جودة المنتج

تغلیف  :2و المھمة
المنتجات النھائیة حسب 

 اإلنتاجمواصفات 

تطبیق حل  :3المھمة و
المشكالت األساسیة على 

مكان عمل / الوحدة 
 اإلنتاج

معلومات  :4و المھمة
كاملة على لوحة 

 المعلومات

 .تطبیق المعلومات في ملف جودة المنتج وفقًا إلجراءات الشركة .5.1 معاییر األداء
 .تعبئة المنتجات النھائیة وفقا لمتطلبات إجراءات المنتج والشركة .5.2
 .منطقة عمل اإلنتاج/ تطبیق حل المشكالت األساسي على وحدة  .5.3
 .إضافة المعلومات إلى لوحة المعلومات الرئیسیة وفقًا إلجراءات الشركة .5.4

 

 


