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أجب عن األسئلة التالية:

السؤال األول :حدد اي من

العباراتالتالية (صح) وايها (خطأ)
 .1مدخل ديمنج لمجودة :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)؟

 .2من وجهة نظر تقنية فإن الجودة هي عبارة عن مجموعة من خواص (مواصفات) المنتج تحدد مدى مالئمة
المنتج لكي يقوم بأداء الوظيفة المطموبة منه كما يتوقعها المستهمك.

 .3ال تعتبر المواصفات (  )Specificationsالمحدد األساسي لجودة المنتج بحيث وال تعبر عن الخصائص
المطموبة في المنتج لكي يؤدي الغرض المصمم من أجمه و المرجو منه.

 .4ليس المقصود من ضبط الجودة انتاج سمعة خالية من العيوب بل وفائها بمتطمبات و رغبات المستهمك و
توصيمها إليه و هي بدرجة الجودة المطموبة حتى تؤدي وظيفتها عمى الوجه األكمل.

 .5من نتائج تطبيق ادارة الجودة الشاممة زيادة تكمفة المنتج نتيجة عدم وجود أخطاء؟

 .6تعريف التقييس :هو وثيقة توضح باالتفاق العام وتقرها جهة معترف بها ،وتوفر لالستخدام العادي والمتكرر

قواعد ارشادات أو خصائص لألنشطة أو نتائجها بهدف تحقيق الدرجة المثمى من المعطيات في سياق معين؟

 .7المواصفة القياسية :هي نشاط يهدف الي تحقيق الدرجة المثمى من النظام في محيط معين ،من خالل وضع
شروط لالستخدام الشائع والمتكرر أخذاً بعين االعتبار مشاكل فعمية ومحتممة؟

 .8ليس المقصود من ضبط الجودة انتاج سمعة خالية من العيوب بل وفائها بمتطمبات و رغبات المستهمك و
توصيمها إليه و هي بدرجة الجودة المطموبة حتى تؤدي وظيفتها عمى الوجه األكمل؟

 .9تقييم المطابقة بين المنتج و المواصفات عن طريق أخذ عينات منتظمة من خط اإلنتاج ثم إجراء عمميات قياس
عمى خصائصها .و مقارنة النتائج مع مثيالتها المحددة في المواصفات و تحديد قيم االختالفات الموجودة

بينهما؟
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الضبط المتكامل (الشامل) لجودة اإلنتاج هو عبارة عن نظام شامل و متكامل بواسطته يمكن تجميع

عمل الوحدات المختمفة داخل المصنع التي تعمل في مجاالت تطوير الجودة و تحسينها لضمان إنتاج المنتجات

بدرجة مناسبة من الجودة ترضي رغبات المستهمك و بأقل التكاليف؟
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السؤال الثاني:اختر االجابة الصحيحة:
 .1اتخاذ االجراء الوقائي يعني:

أ .اتخاذ اجراءات منع تكرار الخطأ

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

 .2العناصر األساسية لضبط الجودة (مثلث الجودة) تشمل:
أ .متطمبات و رغبات المستهمك

ب .خصائص التصميم
ت .خصائص اإلنتاج
ث .الشئ مماسبق
ج .كل ماسبق

 .3الهدف من التفتيش عن الجودة  Inspectionهو:
أ .مواكبة التطور في رغبات المستهمك

ب .تحديد الخواص المهمة لجودة المنتج

ت .التأكد من مطابقة المنتج مع المواصفات و تصحيح المشاكل
ث .كل ماسبق

 .4الهدف من مراجعة المواصفات  Review of Specificationsهو:
أ .مواكبة التطور في رغبات المستهمك.

ب .تحديد الخواص المهمة لجودة المنتج.

ت .التأكد من مطابقة المنتج مع المواصفات و تصحيح المشاكل.
ث .كل ماسبق

 .5مفهوم مراقبة الجودة هو االداة المثمى لتحقيق الهدف من جودة المنتج النهائي ويعتمد عمى:
أ .المواصفات والمعايير +التقييم

ب .التصحيح  +التخطيط من أجل التصحيح
ت .المواصفات والمعايير+التسويق
ث .أ+ب

ج .أ +ت
2

رقى انًسبقMANA 4333:

اسى انًسبق:إدارة انجودة وانًواصفبث
تبريخ االيتحبٌ2012-11-30 :
عذد األسئهت)3(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ:سبعت
استخذاو اآلنت انحبسبت(ال)

جبيــــعـت فــــهســـطيٍ

االيتحبٌ انًنتصف االول
انفصم انذراسي األول
2012-2012

اسى انًحبضر:د .عسانعرة انعبوور
رقى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت :ادارة انًبل واالعًبل
انقسى  /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انقواييس(ال)

السؤال الثالث:

اجب عن االسئلة التالية:
 .1وضح كيفية حل المشكالت المتعمقة بالجودة عن طريق انظمة إدارة الجودة ISO 9000؟
 .2اذكر عناصر الضبط المتكامل لمجودة؟

 .3ارسم مع الشرح العالقة بين مستوى الجودة و تكاليف التصنيع؟

 .4عرف خرائط مراقبة الجودة المرفقة من حيث المطابقة او عدم المطابقة لممنتجات؟
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