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 1.ىيخويهكي ىيخانه االسم:

 .اليابان البلد:

 .)طهكيه _ اليابان( 6491 الوالدة:

 .(Senshuكمية االقتراد بجامعة )البكالهريهس من : 6491 التعليم:

 الحياة والعمل: 
وعسل في قدم االستذارات، ومن ىشاك وضع ألول مخة بعج تخخجو التحق بذخكة بخمجيات كبيخة 

األرضية الشظخية لشظام إدارة اإلنتاج الياباني الخالص، وبعج تخكو لذخكة البخمجيات، قام ىيخانه 
(، وقج ساعج ىيخانه بسا سسي JIT Management Laboratory Company.Ltdبتأسيذ )

يخانه العذخات من الذخكات داخل وخارج (، حيث ساعج ىJITبثهرة اإلنتاج في الهقت السحجد )
بهضع وتظهيخ مفيهم تقشية تشظيم  (تاكاشي أوسادا)ساىم ىيخانه مع كسا  (،JITبتظبيق ) اليابان

األعسال األساسية التي بجأىا أوسادا _في فتخة التدعيشات_ ، حيث أكسل ىيخانه 5sمهقع العسل 
عمى نقيض كثيخ من السجيخين )الحين يعتبخون أن اتخاذ القخار يعتسج عمى و في ىحا االتجاه، 

استبعاد أو أماكن السهاد واألدوات وعمى تجفق العسل في مكان العسل، وخالل ىحه العسمية يتم 
أو تخديشيا في مكان آخخ( أشار ىيخانه ومن خالل التسييد  العسميات أو السهاد غيخ الالزمة، إزالة

( و )التختيب( إلى أن أي جيج لمتخظيط أو بجء العسل قبل استبعاد العشاصخ غيخ بين )الترشيف
ؤمن ي 5sكسا أشار ىيخانه إلى أن تظبيق تقشية الزخورية سيؤدي غالبًا إلى حمهل غيخ مخغهبة، 

داعج الذخكات عمى البقاء والسشافدة، كسا أشار إلى أن ياألرضية لمتحدين السدتسخ وبالتالي 
تفذل في تظبيق ىحه التقشية ال يتهقع مشيا القيام بفعالية بعسميات التغييخ كبيخة  الذخكات التي

"، حيث أشار قام ىيخانه أيزًا بالتحكيخ بتجارب "ىاوثخون كسا ، الحجم مثل إعادة اليشجسة وغيخىا
مهضهع التغييخ، وعشجما يعتقج الشاس أن بخنامج التغييخ  حجاثإلغالبًا إلى أن جسيع الشاس تدعى 

تحت اشخاف وتخكيد اإلدارة، بالتالي سيكهن ىشاك استسخار لسشافع التغييخ، أما في حال إزالة 
 دارة فإن األداء سيشخفض مخة أخخى.اشخاف اإل

 أهم المنشورات:
 9114 دليل تظبيق( كتاب :JIT.) 
 6441( 5وضع : كتابs في العسل.) 
 6441( 5: كتابs من أجل مذخوع تعمم السذغمين.) 
 6441(.أساسات لسكان العسل السخئي 1) : كتاب 
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