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مقدمة :
يركز مصطلح ليني علــى زيادة الكفاءة
و تقليــل الهدر و كســب رضــا املراجع.
اســتخدم هذا املبدأ أساسا ً في شركات
الســيارات مثل فورد بداية القرن املاضي
وطورته شــركة تويوتا وظل يعرف باسم
نظام إنتــاج تويوتا فــي أربعينات القرن
املاضي .مصطلح ليــن مت اختراعه عام
1996م مــن قبــل مؤلفا كتــاب Lean
 Thinkingووماك وجون في املؤسســات
اخلدمية يقوم مبدأ ليــن بتقليل الهدر
املالــي والزمني و غيرها لينتج عنه توفير
في األموال وكفاءة في األداء.
في ســلطنة عمان تعتبر شركة تنمية
نفط عمان رائــدة في تطبيق مبادئ ليني
حيث بدأت العمل فــي ذلك عام 2010م،
واســتطاعت توفير ماليني الرياالت خالل
ســنوات من بدء تطبيقه و ال زالت جتني
ثمــار هذا التطبيق حتــى اليوم .انتقلت
فكرة ليــن بعد ذلك إلى وزارة الشــؤون
املناخية التي ساهمت في تقليل معدالت
الهدر لنســب كبيرة جدا ً مثــل تقليل
أعداد االستمارات و التصاريح و املراجعات
إلى  %50تقريباً .في القطاع الصحي بدأ
املستشفى السلطاني في تطبيق مبادئ
ليني في الصيدلية و اخملتبرات منذ 2015م

على شــكل مشــاريع صغيرة و قصيرة
حققت نتائج مبهرة وقللت وقت انتظار
املرضى وكسبت رضاهم.
الهدف العام :
يهــدف هــذا البرنامــج إلى اكســاب
املشاركني املبادئ األساســية ألساليب
ليني ،معرفة التحليل مببدأ عنق الزجاجة،
فلسفة كايزن اليابانية و التحليل اجلذري
لألسباب.
األهداف التفصيلية :
أن يتمكن املشــاركون عند انتهاء احللقة
التطبيقية مما يلي:
 7 7عناصر الهدر األساسية الثمانية في
املؤسسات اخلدمية.
7 7رســم خطوط عمليات اخلدمة ذات
القيمة للمراجع.
 7 7تطبيق أســاليب ليني في املؤسسة
على شكل مشاريع صغيرة.
موضوعات الحلقة :
 遏 遏معرفــة رســم خطــوط عمليات
اخلدمة ذات القيمة للمراجع.
 遏 遏اختيار العمليات املناسبة للتطوير
وإعادة رسمها.

 遏 遏معرفــة الفــرق بني عناصــر الهدر
األساســية الثمانية في املؤسسات
اخلدمية.
 遏 遏القيام مبشروع يقوم على مبدأ ليني
وتطبيق املهارات الالزمة إلجناحه.
الفئة المستهدفة :
يستهدف بشكل عام
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9
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 9مديــرو وموظفــو االدارات العليــا
القادرون على حتمل مسئوليه التغيير
ومساعده افراد املؤسسة بالتفويض
ومتابعة التطور ومراقبته.
 9مديرو وموظفو االدارات املتوســطة
والقــادرون علــى حتمل مســئولية
وتنفيذ وتسريع العمليات املؤسسية
بالتعاون مع االدارات العليا.
 9مشــرفو وموظفــو االدارات الدنيا
والفنية النهم سيكونون نواة التغيير
في األمــور الفنية وامور التعامل مع
املراجعني حتت اشراف وتعاون االدارات
املتوسطة والعليا.
 9أي مديــر او موظف لديه الرغبة في
تطوير االعمال املؤسسية سواء فى
القطاع العام او املؤسســات اخلاصة
واملشروعات الصغيرة واملتوسطة.

مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) 20ساعة تدريبية موزعة على (  ) 5أيام،
بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية :
« « ٢٠٠ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح 3
مشاركني سيتم منح مقعد مجاني).
« «تشــتمل التكلفــة أدبيــات احللقة
( كملــف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعــد نهاية احللقة
على شهادة معتمدة من معهد اإلدارة
العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
د  .يوسف بن ناصر الخميسي

المؤهالت العملية:

 遏 遏حاصل على البكالوريوس في العلوم
مــن جامعة الســلطان قابوس عام
2008م.
遏 遏حاصــل على املاجســتير فــي إدارة
األعمــال مــن كلية وجلــات للعلوم
التطبيقية عام2014م.
 遏 遏حاصل على الدكتوراه في إدارة اجلودة
وتطبيق مبادئ ليني سكس سيجما
 Lean Six Sigmaمــن اململكــة
املتحدة .
遏 遏مط ّبق ملنهجية ليــن  Leanوكايزن
 Kaizenفــي تقليــل الهــدر املالي
واإلداري باملؤسسات العامة واخلاصة.
遏 遏حاصل على احلزام األخضر في الليني
سكس سيجما.
ّ
مجلت
 遏 遏نشــر أبحــاث عديدة فــي
علمية دولية محكمة ومؤمترات ذات
عالقة باجلودة والهندسة والصحة.

الخبرات العملية:

 遏 遏لدية خبــرة طويلة في مجاالت إدارة
اجلودة واملسح والتقييم و االعتماد.
 遏 遏شــارك فــي صياغة قوانيــن إدارة
اخملاطر وسالمة املرضى كما أنه عضو
في جلان دولية ومحليــة ذات عالقة
باجلودة.
 遏 遏عمــل فــي مستشــفى جامعــة

السلطان قابوس في الفترة من عام
2008م –إلى 2012م.
 遏 遏عمــل مدرس في كليــة الصيدلة
والتمريــض بجامعــة نــزوى عام
2012م.
 遏 遏شغل وظيفة مدرب سالمة وصحة
بيئية في الشركة العربية للتدريب
والسالمة في الفترة من عام 2013م
2014م. 遏 遏نفّ ذ العديــد من الدورات التدريبية
واملشــاريع في مجــال إدارة اخملاطر
والصحــة والســامة البيئية في
املؤسســات الصحية ومؤسسات
النفط والغاز.
 遏 遏عمل في إدارة اجلودة مبستشــفى
جامعة الســلطان قابوس من عام
2012م إلى اآلن.

