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 1.سامؽيل هؽ االسم:
 .ماليديا البلد:

 التعليم:
 المممكة المتحجة كمية سعيج إلدارة األعمال في أوكدفؽرد _. 
 المعمجانية جامعة ال(Baptistفي هؽنغ كؽنغ ). 

 الحياة والعمل: 
إلدارة وكمية سعيج  _ النكدتخ(فؽرتتديمؽن)محاضخ رئيدي في إدارة الجؽدة الذاممة في جامعة 

ومقيػ جؽدة بما يخص المعيار (، Baptistفي قدػ عمؽم القخار والتمؽيل بجامعة )زائخ وأستاذ ، األعمال
ISO9000 ،ومجرس لجورات تجريبية لتأهيل المقيميؼ ،( 5وخبيخ في تقنية تنعيػ مؽقع العملs ،) عام

( في الرناعات الماليدية 5s)لتطبيق تقنية وكخبيخ جؽدة لجى الحكؽمة الماليدية، تػ دعؽة )هؽ(  3771
وهي منعمة خجمية حكؽمية  (،SIRIMمؼ قبل معهج البحث الرناعي والمعاييخ في ماليديا )وذلغ 

 مدؤولة عؼ بخامج الترنيع في االقتراد الماليدي، وهي مؼ أكبخ المنعمات مؼ هحا النؽع في العالػ
في  _( مبنى19المكؽن مؼ )_يدي ( مؽظف في مكتبها الخئ769، حيث تؽظف ما يقارب ))في وقتها(

مختمف المخاكد الؽظيفية، وهحه المنعمة تقؽم بؽظائف وضع المقاييذ الؽطنية، نقل التكنؽلؽجيا وتقجيػ 
وكجدء مؼ الكادر التجريبي، قام )هؽ( بتطؽيخ قائمة فحص لتقنية استذارات تحديؼ اإلنتاجية والجؽدة، 

(5s ،)( 5وبجأت المنعمة بتطبيق تقنيةs ،في مكتبها الخئيدي )حرمت بعجها ، وحققت تحدينات الفتة
ات االستذارية المتعمقة بتقنية المنعمة عمى عجد كبيخ مؼ الطمبات مؼ مختمف المنعمات لتقجيػ الخجم

(5s)المنعمة، قامت المنعمة بتخريص عجد إضافي مؼ المؽارد  ات، ونتيجة الطمب العالي عمى خجم
في (، و 5s، ومنح ذلغ الؽقت بجأت العجيج مؼ المنعمات باستخجام تقنية )تالبذخية لتمبية هحه الطمبا

تػ تدجيل نجاحات مذابهة مؼ قبل )هؽ( في هؽنغ كؽنغ بالمذاركة مع قدػ  3775_3772 الفتخة
، حيث استطاع شخكات مؼ مختمف القطاعات 39، بالتطبيق عمى الرناعة الحكؽمية في هؽنغ كؽنغ

 .(5sمدؤول عؼ قائمة فحص ) 0399ريب أكثخ مؼ )هؽ( خالل هحه الفتخة بتج
 أهم المنشورات:

 3777 قائمة فحص( 85 مقالةs.) 
 3775( 85 كتابs.)8 األساس لتطؽيخ الجؽدة واإلنتاجية 
 3775 8مقالة ( 5التعمػ في مكان العمل8 أسمؽبs.) 
 3774 85 كتاب )إدارة الجؽدة الذاممة8 أسمؽب متكامل لتطبيق الجؽدة الذاممة مؼ خاللs 

 (.ISO9000اليابانية و 
 3774 8مقالة ( 5ممارسةs اليابانية.) 
 3773 8مقالة ( 5ممارسةs .)اليابانية وتجريب إدارة الجؽدة الذاممة 
 3772 8(.0_3الجدء تطؽيخ نمؽذج التميد إلدارة الجؽدة الذاممة ) مقالتيؼ 
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