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أجب عن األسئلة التالية:

السؤال األول :حدد اي من العبارات
التالية (صح) وايها (خطأ)

 .1إدارة الجودة الشاممة هي تضافر كل الجهود داخل المنشأة االنتاجية أو الخدمية بهدف تحسين األداء تحسينا
مستم ار يؤدي إلى إرضاء المستهمك.

 .2من فوائد تطبيق ادارة الجودة الشاممة تعزيز العالقات مع الموردين بهدف تعزيز جودة المنتجات؟

 .3مدخل جوران  :التركيز عمى استعمال األساليب اإلحصائية (  )SPCفي عمميات التحسين (النقاط األربعة عشر
لديمنج )

 .4مدخل ديمنج  :التركيز عمى األبعاد اإلدارية لعمميات التخطيط و التنظيم و الرقابة و أهمية التأكد عمى مسئولية
اإلدارة في تحقيق الجودة و ضرورة وضع األهداف (التخطيط لمجودة ،ضبط الجودة ،تحسين الجودة)؟

 .5يعتبر إنشاء الهيكل التنظيمي لضمان أن األهداف موضوعة عمى عمميات واجراءات المنظمة من احد الخطوات
المددة من جوران لمتحسين المستمر؟

 .6نعني بالمواصفات  :Specificationsو هذا بتحديد الخواص المهمة لجودة المنتج و الممبية لرغبات المستهمك,
أما الباقي فأولويته ثانوية.

 .7يجب أن تحدد المواصفات حدود التفاوت(  )Tolerancesالتي توضع عمى خواص المنتج.
 .8من انواع خصائص الجودة :المتغيرات  : Variablesوتعني مجموع الخصائص المحددة لممنتج و التي ال
يمكن تحديد قيمها عن طريق القياسات  .مثل  :أعداد القطع المعيبة.

 .9إن ضمان مستوى عال لمجودة يتطمب تكاليف تصنيع و تفتيش عالية (تكاليف الحفاظ عمى الجودة) .في حين
يقمل من تكاليف الإلخفاق في الجودة (تصنيع منتجات معيبة)العكس صحيحا.
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تعددت تعاريف إدارة الجودة الشاممة .فهناك من يعرفها بأنها استراتيجية تنظيمية و أساليب إدارية تؤدي

إلى تسميم منتجات أو خدمات ذات جودة عالية إلى المستهمك و العميل.

.11

التهدف سمسمة األيزو9000الى توفير الضمان المصاحب لكل تعاقد؟

.12

التشمل منظومة االيزو 9001:2008عمى حمول مقترحة لمتوصل الى المعدالت والمواصفات القياسية

لألداء؟

.13

في مجال االستخدام لأليزو 9001تحتاج أى منشأة الى ان:تظهر مقدرتها عمى توفير المنتج الذى يمبى

احتياجات العميل ،ويحقق المتطمبات التنظيمية المعمول بها فى هذا الصدد؟
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ان القدرة عمى سرعة تصميم خريطة التدفق المبسطة ألعمال المراجعة والتدقيق قد أصبحت من األدوات

األساسية لتخطيط أعمال المراجعة؟

.15

يمكن لممنشأة ان تستثنى فقط من متطمبات منظومة الجودة غير المؤثرة فى مسئولية المنشأة ومقدرتها

عمى توفير المنتج الذى يمبى احتياجات العمالء ويحقق المتطمبات التنظيمية المعمول بها فى هذا المجال؟
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التتطمب سمسمة األيزو  9001أن يتم توثيق منظومة الجودة  ،كما أنها ال تحدد أنواع الوثائق التى يجب
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سمسمة األيزو  9001تتطمب إجراءات موثقة لألغراض التحكم فى الوثائق وتداولها؟

إعدادها واستخدامها؟

.18
.19
.20

اليشترط التوثيق لإلجراءات التصحيحية واإلجراءات الوقائية وفقا لمنظومة االيزو 9000؟
يتوقف مدى توثيق منظومة الجودة عمى نوع وحجم المنشأة؟.

اليشترط لدليل الجودة انيتضمن – او يشير إلى – اإلجراءات الموثقة؟

السؤال الثاني:اختر االجابة الصحيحة:

 .1استم اررية التطوير يعتبر احد اهداف ادارة الجودة لذلك يجب التركيز عمى:
أ .تحديد المعدالت والمواصفات القياسية لألداء.

ب .تطوير أساليب حل المشكالت وتذليل العقبات.

ت .تخصيص هدف محدد لكل فرد فى المنظومة  ،يسعى إلى تحقيقه.
ث .كل ماسبق

ج .الشئ مماسبق

 .2من الخطوات العشر لجوران لمتحسين والتطوير:
أ .ضمان أن جميع العاممين مدركين أهمية التطوير

ب .تحديد األهداف

ت .ضمان أن جميع العاممين مدربين
ث .كل ماسبق

 .3من النقاط األربعة عشر لكروسبي لمجودة:
أ .توعية العاممين بالجودة وفوائدها

ب .زيادة المبيعات
ت .ضمان التزام اإلدارة العميا
ث .أ+ب

ج .أ+ت
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 .4يتضمن مثمث الجودة في عمميات ضيط الجودة عمى:

أ .متطمبات عمميات االنتاج – رغبة المستهمك – استراتيجيات التشغيل

ب .متطمبات ورغبات المستهمك – خصائص التصميم – خصائص االنتاج
ت .متطمبات ورغبات المستهمك – خصائص التسويق – المنافسة
ث .كل ماسبق

 .5اتخاذ االجراء التصحيحي يعني:

أ .اتخاذ اجراءات منع تكرار الخطأ

ب .اتخاذ اجراءات التعامل مع الخطأ حين حدوثه
ت .مراقبة العمميات وتطوير االداء
ث .الشئ مماسبق.

 .6الضبط المتكامل لمجودة Total Quality Controlيعني:

أ .إن جميع المراحل اإلنتاجية لممنتج من تصميم  ,تصنيع  ,تخزين و توزيعه تؤثر في جودته .

ب .التركيز عمى عمميات االنتاج فقط.

ت .ان جميع المراحل االنتاجية تسير وفق منهجية سياسة التسعير وسياسة المنافسة.
ث .كل ماسبق.

 .7عناصر تحقيق إدارة الجودة الشاممة في المنظمة:
أ .اجراءات تنظيمية و ادارة الجودة

ب .تمكين ومشاركة جميع العاممين ورضا العمالء
ت .كل ماسبق

ث .الشئ مماسبق
 .8تشتمل مواصفة االيزو  9000القياسية عمى :
أ .ارشادات التطوير منظومة الجودة.

ب .أساليب تحقيق إستم اررية التطوير

ت .حمول مقترحة لمتوصل الى المعدالت والمواصفات القياسية لألداء
ث .نموذج مبسط لمتقييم الذاتى
ج .الشئ مماسبق
ح .كل ماسبق

3

رقى انًسبقMANA 4333:
اسى انًسبق:إدارة انجىدة وانًىاصفبث
تبريخ االيتحبٌ2017/01/15 :
عذد األسئهت)3(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ:سبعتيٍ
استخذاو اآلنت انحبسبت(ال)

جبيــــعـت فــــهســـطيٍ
االيتحبٌ اننهبئي
انفصم انذراسي األول
2017-2016

اسى انًحبضر:
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت :ادارة انًبل واالعًبل
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انقىاييس(ال)

 .9دليل الجودة يجب ان:

أ .يجب أن يحظى بإنطباع أولى طيب  ،لدى العمالء المحتممين.

ب .جميع تكاليف االنتاج

ت .يطور من منظور التنظيم الذى يعمل من خالل منظومة الجودة.
ث .أ+ت
ج .أ+ب

وفق منظومة االيزو

.10

فان مستويات االجراءات يجب

ان تشتمل عمى:

أ .إجراءات المستوى األعمى
وإجراءات المستوى األقل.

ب .النماذج والسجالت.
ت .كل ماسبق

السؤال الثالث:

اجب عن( )4االسئلة التالية:
 .1وضح بالرسم الضبط المتكامل لجودة االنتاج؟

 .2عرف عممية ضبط الجودة ووضح الخطوات العممية لضبط الجودة في منظمات االعمال؟
 .3تكمم في ركائز الجودة الشاممة من حيث -:

 -الهيكل التنظيمي  -التميز  -التركيز عمى الجودة  -التحسين والتطوير المستمرين -التغير الثقافي

 .4تكمم في فوائد تطبيق ادارة الجودة الشاممة؟

 .5تكمم في تعريف دليل الجودة وفق منظور منظومة االيزو 9001:2008؟

 .6تكمم في مسئولية االدارة وفق منظور منظومة االيزو  9001:2008من حيث:
 -التزام االدارة  -التركيز عمى العميل  -سياسة الجودة – التخطيط  -مدخالت المراجعة

 .7تكمم في أنواع المراجعة لمنظومة الجودة وفقا لمنظومة االيزو 9001:2008
انتهت االسئلة

مع تمنياتي بالنجاح والتوفيق
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