
 

 

     

 السالهتالتطىير الىظيفي ملهنت 
  

 :السالمةمينة 

السالمة ق يويحدد ىذا الدليل لمتطوير الوظيفي لفر . السالمةلألداء الشامل لفرق  بالنسبةيعتبر التطوير الميني لفريق العمل ىام جدًا 
داء ميام إدارة أل ةالمينية الالزم بالقدراتق العمل يعداد فر إ فيوالتي تساعد  ةالثانويالمرحمة البرامج التدريبية ومستويات التعميم بعد 
رتبة وىي  ألعمىوصوال  السالمة رجلوىى  بالمينةبدءا من أدنى رتبة عند االلتحاق  والتفتيش موقع الحادث ومواجية تحديات القيادة

معيار إدارة السالمة والصحة المينية التابعة يتم تحديدىا ىنا تخص  التي. والبرامج التدريبية والتعميمية رئيس قسم األزمات والطوارئ
والجمعية   OHSASومعيار منظمة الخدمات االستشارية في السالمة والصحة المينية البريطانية  OSHAلوزارة العمل االمريكية 

. والبرامج الدراسية المذكورة أدناه يجب اعتبارىا عمميات مصغرة لمتحفيز وال ينبغي عمى فريق العمل أن IASPلمحترفي السالمة  الدولية
التي  السالمةفيما يخص منيج  جامعية جع بشدة حصول فريق العمل عمى درجةفقط. ونش البرامج التدريبيةيحصر نفسو عمى تمك 

 المتخصصة مثل : األكاديمياتقدميا ت

 .السالمةالدرجة الجامعية المتوسطة في عموم  -1

 .السالمةبكالوريوس عموم  -2

 .إدارة أعمال السالمةماجستير تخصص  -3

 

 ويجدر بنا اإلشارة إلي أن السالمة ىنا تشتمل عمي كل من السالمة الصناعية والسالمة والصحة المينية
 

 اليدف وطريقة التطبيق:

 
. وال يؤثر ىذا الدليل أو يغير المتطمبات التي يضعيا كل بالمنشأة إدارة السالمةيمكن وضع ىذا الدليل الوظيفي حيز التنفيذ من خالل 

  .حسب المعايير الدولية من المتطمبات لمتطوير الميني األدنىقسم. ولكن فقط لتحسين الحد 
 

 :السالمةالبرنامج التدريبي لفرق 

 
 : OSHAمعايير إدارة السالمة والصحة المينية حسب 

OSHA 29 CFR 1910 

OSHA 29 CFR 1926 

OSHA 29 CFR 1926.1412 

 

 :  OHSASحسب معيار منظمة الخدمات االستشارية في السالمة والصحة المينية البريطانية 
OHSAS 18001 

 
 
 

 

 



 

 

  وهتطلباث التدريةجدول التسلسل الىظيفي  
 م اسن الىظيفت الرباهج التدريبيت احملددة حسة املتطلباث الدوليت          

 

 السالمة ومنع الخسائر )عام( -1

 المواد الخطرة )مستوي توعية( -2

 

 رجل سالمة
Safety man 

1 

 السالمةباإلضافة إلى البرامج التدريبية المحددة لرجل       
 السالمة الصناعية والمينية -1

 الخسائر توعية وقائيةالسالمة ومنع  -2

 مواد خطرة )مستوي عمميات( -3

 رجل سالمة أول
 Senior safety man 

2 

 

 المواد الخطرة )مستوي توعية( -1

 أخطار المين وطرق الوقاية -2

 السالمة من مخاطر المواد الكيميائية -3

 اشتراطات السالمة في المباني -4

 السالمة في استخدام الرافعات الشوكية -5

 مساعد فني سالمة
Ass. Safety tech. 

3 

 لمساعد فني سالمةباإلضافة إلى البرامج التدريبية    
 التخطيط لمحماية من مخاطر المواد الكيميائية -1

 التخطيط لمحماية من مخاطر المواد المشعة -2

 المواد الخطرة )مستوي عمميات( -3

 

 فني سالمة
Safety tech. 

4 

 سالمةلفني باإلضافة إلى البرامج التدريبية       

 السالمة الشاممة -1

 السالمة والصحة المينية -2

 

 أخصائي سالمة
Safety specialist 

5 

 باإلضافة الي البرامج التدريبية ألخصائي سالمة

 اإلدارة الحديثة لمسالمة -1

 تطبيقات عمم النفس في منع الخسائر -2

 اإلحصاء واستنباط طرق الوقاية -3

 رئيس فريق السالمة
Safety chief officer 

6 

 لرئيس فريق السالمةباإلضافة إلى البرامج التدريبية       
 التحقيق في الحوادث -1

 الحوادث وأساليب الحد منيا -2

 محقق الحوادث
Accident investigator 

7 

 السالمة رئيس فريقباإلضافة إلى البرامج التدريبية ل     
 السالمة ومنع الخسائر تفتيش ومتابعة -1

 تربة( –ماء  –مموثات البيئة )ىواء  -2

 الحوادث وأساليب الحد منيا -3

 أجيزة كشف وقياس التموث -4
 

 مفتش السالمة
Safety inspector 

8 



 

 

 

 

 
 

 
 

 معدات ومالبس الحماية الفردية -1

 معدات حماية الجياز التنفسي -2

 المواد الخطرة )مستوي توعية وعمميات( -3

 اشتراطات السالمة في تخزين ونقل المواد الخطرة -4

 وتداول المواد المشعةاشتراطات السالمة في تخزين  -5

 أجيزة كشف وقياس التموث -6

 مفتش البضائع والمواد الخطرة
HazMat Inspector 
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 باإلضافة الي البرامج التدريبية لمفتش البضائع والمواد الخطرة

 المواد الخطرة )مستوي فني( -1

 التخطيط لمحماية من المواد الكيميائية -2

 التخطيط لمحماية من المواد المشعة -3

 المخاطر المينية والبيئيةتحميل  -4

 رئيس مفتشي المواد الخطرة
Chief HazMat Inspector 

11 

 لبرامج التدريبية لمفتش السالمةباإلضافة إلي ا
 المواد الخطرة )مستوي فني( -1

 تحميل المخاطر المينية والبيئية -2

 طرق التدريب -3

 

 مدرب سالمة
Safety Instructor 

11 

 

 التخطيط المبكر لمجابية الكوارث -1

 إدارة العمميات في موقع الكوارث -2

 

 رئيس األزمات والطوارئ
Disaster Marshal 

12 

 لفرق السالهت خاصت وظائف
 فني( –عمميات  –مواد خطرة )توعية  -1

 اشتراطات السالمة في التعامل مع الغازات البترولية المسالة -2

 الكيميائيةالسالمة من مخاطر المواد  -3

 البتروليةرجل سالمة المنشآت 
Petrol. Companies safety 

man 

 أ

 اشتراطات السالمة في المعامل الكيميائية -1

 السالمة من مخاطر المواد الكيميائية -2

 المواد الكيميائية -3

 فني سالمة المعامل
Lab. Safety Tech. 

 ب

 الحماية الفردية ومالبسمعدات  -1

 معدات حماية الجياز التنفسي -2

 أجيزة الكشف والقياس -3

مندوب مبيعات معدات وأجيزة 
 السالمة

Safety Devices Sales man 

 ج


