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مقدمة :
منهجيه اللني والكايــزن هي املنهجية
املســتخدمة حاليــا من قبــل معظم
املؤسســات الرائدة عامليا ،والتي تسمح
للهيئات واملنظمــات الكبيرة باحلصول
علــى اعلــى ســرعه لــكل العمليات
املؤسسية واحلصول على ميزة تنافسية
فريــدة من نوعها بالــذات اوقات االزمات
والتي تكــون فيه امليزانيــات مكبله الن
منهجيه العمــل باللني والكايزن تعطى
مزيدا من املرونة املؤسسية وخفض اكثر
ومستمر للتكاليف .اللني هي مجموعة
من الفلســفات التشغيلية التي تنتهج
إلدارة األعمال داخل املؤسســات بطريقة
فعاله مقارنه بالطرق اإلدارية التقليدية
احلالية وذلك من خالل حتســن تدريجيي
فى اداره العمليات احلالية واملســتقبلية
وازاله الكثير من العمليات التي ال تضيف
شيئا للمؤسسة وال للعميل دون املساس
بباقي العمليات احليوية .والهدف من هذه
املمارسات احلديثة واملتطورة هو تعظيم
نتائــج أداء املنظمات ،وحتقيــق االمتياز
والتطور العام ،والتركيز على االنشــطة
ذات القيمة املضافــة للعمالء ،وذلك من
خالل احلد من الثمانية هوادر املؤسســية
املهلكــة في الهيئــات و املنظمات مثل
الوقت املهدر فــي كل العمليات اإلدارية،
واالنتظار دون داعى والتنقل غير الضروري
للموظفني ،والهدر مــن اإلنتاج الفائض
وفائــض اخملــزون ،واحلركــة الزائــدة عن

احلــد ،والعمليات الزائدة عــن احلد ايضا
داخل جميع املرافق وذلــك بالتدرب على
استعمال أدوات تشــغيليه خاصه جدا
ببرنامج اإلدارة الرشــيقة او اإلدارة باللني
وهى عباره عــن ادوات اداريــه وخطوات
مهنية تفصيليه خاصه ومحددة بعضها
تنظيمي وبعضهــا عملياتي وهن ( اكثر
من  25أداه ) اشــهرها علــى االطالق اداه
«الكايــزن» التي تضمن ان تكون عمليات
التحسني مستمرة .
الهدف العام :
التعرف على منهجيــات اللني و الكايزن
والستة سيجما.
األهداف التفصيلية :
7 7حتقيــق التميز والتطور املؤسســي
املستدام باســتخدام املوارد املتاحة
فقط وفي ظــل الظروف االقتصادية
الصعبة.
 7 7القضاء على الهوادر املهلكة للموارد
وتسريع وتيرة العمليات واالداء داخل
املؤسسات بالكامل وتنظيم مراقبة
األداء.
موضوعات الحلقة :
遏 遏الفرق بني املنهجيات الثالث الســته
سيجما واللني والكايزن.
遏 遏عوامل النجاح الفعالة الســتخدام
سياســه اإلدارة الرشيقة لرفع األداء
وتقليل التكاليف غير الضرورية.

遏 遏االدوات العمليــة اخلاصــة بــاإلدارة
الرشــيقة والكايزن ليصبح املتدرب
قــادرا على اختيار االدوات املناســبة
للموقف املناسب.
遏 遏التحول مــن مجرد تطبيــق اإلدارة
الرشــيقة فقط الى اســتراتيجية
الكايزن للتحسني اليومي املستدام.
遏 遏التعريــف بـــ  10انواع مــن الهوادر
املهلكات داخل املؤسســة وكيفيه
التعامــل معهــا وازالتهــا وحتويل
بعضها الى موارد مفيدة.
遏 遏التطبيق الكامل الده الكايزن لضمان
اإلنتاجيــة املســتمرة والتحســن
املستمر.
遏 遏إكساب املشاركة أساسيات وأدوات
حتليــل بل وحل املشــكالت اخملتلفة
مبا في ذلك هيكل الســمكة منوذج
ايشيكاوا.
遏 遏تعريف املتدرب بادوات القياس الذاتي
املناســبة لضمــان جنــاح التطبيق
العملي لفلسفه اللني والكايزن.
الفئة المستهدفة :
9 9مديــرو وموظفــو االدارات العليــا
القادرون على حتمل مسئوليه التغيير
ومساعده افراد املؤسسة بالتفويض
ومتابعة التطور ومراقبته.
9 9مديرو وموظفــو اإلدارة الوســطى
والقــادرون علــى حتمل مســئولية
وتنفيذ وتسريع العمليات املؤسسية

بالتعاون مع االدارات العليا.
9 9مشــرفو وموظفو اإلدارة املباشرة
والفنيــة النهــم ســيكونون نواة
التغيير فــى االمور الفنيــة وامور
التعامل مع املراجعني حتت اشــراف
وتعاون االدارات املتوسطة والعليا.
 9 9أي مدير او موظف لديه الرغبة في
تطوير االعمال املؤسســية ســواء
في اجلهاز احلكومي أو املؤسســات
اخلاصــة واملشــروعات الصغيــرة
واملتوسطة.
مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) 20ســاعة تدريبية موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية :
« « 200ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني).
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملــف املتدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
د/حامت عبد الفتاح مرزوق
عضو االحتاد العربى العداد القاده

المؤهالت :
7 7دكتــوراه املوارد البشــريه – «حتليل
وتقييم الوظائف املبنى على اجلدارات
 Job analysis & evaluation on a competency basesجامعه نورتون
فيلــل – الواليات املتحده االمريكيه –
اغسطس ( 2018قيد التنفيذ).
7 7ماجســتير اداره اعمــال MBA -
«التخطيط االســتراتيجى كأساس
لالداره االستراتيجيه للموارد البشريه
لتطوير االداء العــام » جامعه هال -
كليه اداره االعمال – بريطانيا.2014 -
الوظيفه :
7 7مستشار و مدرب اقليمى فى :
 إداره اجلوده الشامله. -املوارد البشرية.

 التخطيط االستراتيجى اإلدارة العامة. اللني – الكايزن – الستهسيجما.
 26عاما من اخلبره فى الشرق االوسط فى
اســتراتيجيات التدريب وتطوير األعمال
واداره املــوارد البشــريه والتخطيــط
االســتراتيجى وتقييــم االداء و إدارة
املشــاريع و إدارة اجلــوده وبرامج التميز
املؤسسى اخملتلفه )اللني –سته سيجما
الكايزن  -منوزج التمييز االوربى ()EFQMواداره املشتريات واخملازن وسلسله االمداد
املتطــوره باالضافه لبرامج متخصصه
فى التدريب الطبى واداره املستشفيات
فى البلدان األتيه:
مصر –الســعوديه – االمارات – سلطنه
عمــان – الكويــت – البحريــن – قطر -
االردن  -اليمن.

