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اسى انًحبضر:د .عسانعرة انعبوور
رقى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أجب عن األسئلة التالية:

السؤال األول :حدد اي من

العباراتالتالية (صح) وايها (خطأ)
 .1إدارة الجودة الشاممة ىي تضافر كل الجيود داخل المنشأة االنتاجية أو الخدمية بيدف تحسين األداء تحسينا
مستم ار يؤدي إلى إرضاء المستيمك؟

 .2توكيد الجودة ( )Quality Assuranceىي:ىى مجموعة األنشطة واألساليب والموارد المصممة لمتيقن من أن
المعايير الموضوعة لتحقيق جودة المنتج قد تم أستيفائيا

 .3تعرف إدارة الجودة الشاممة عمى أساس أنيا عممية التحسين المستمر في كل نشاط من أنشطة المنظمة و ذلك

من خالل اإلدارة التي تيتم و تركز عمى التحسين المستمر .و ذلك من خالل استعمال األفراد الميرة و استخدام

فرق العمل و األساليب العممية المحسنة و الناجحة.

 .4الدرجة (:) Gradeالفروقات فى دقة التشطيب لممنتجات والخدمات ىى فروقات فى الدرجة ،بينما المرتبة
) )Classىي الفروقات فى األىداف ىى فروقات فى المرتبة?

 .5مدخل ديمنج لمجودة :التركيز عمى األبعاد اإلدارية لعمميات التخطيط و التنظيم و الرقابة و أىمية التأكد عمى

مسئولية اإلدارة في تحقيق الجودة و ضرورة وضع األىداف (التخطيط لمجودة ،ضبط الجودة ،تحسين الجودة)؟

 .6مدخل جوران لمجودة يركز عمى  :االلتزام الكمي لإلدارة العميا بمبادئ الجودة (العمل عمى تحقيق مبدأ ”افعمو

صحيحا منذ المرة األولى – اليدف ىو المعيب الصفري“ .التركيز عمى الدوافع و عمميات التخطيط أكثر من

أساليب رقابة العمميات و حل المشاكل.

 .7قد يظن البعض أن الجودة ىى المطابقة لممواصفات لكن الجودة ليست فقط المطابقة لممواصفات حيث أن
المواصفات قد تكون خاطئة .

 .8ليس المقصود من ضبط الجودة انتاج سمعة خالية من العيوب بل وفائيا بمتطمبات و رغبات المستيمك و
توصيميا إليو و ىي بدرجة الجودة المطموبة حتى تؤدي وظيفتيا عمى الوجو األكمل.

 .9من نتائج تطبيق ادارة الجودة الشاممة زيادة تكمفة المنتج نتيجة عدم وجود أخطاء؟
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الجودة ىى مجموعة مواصفات لوحدة( )Entityتمثل قابميتيا لتمبية حاجات محددة فى ال( )ISO؟
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السؤال الثاني:اختر االجابة الصحيحة:
 .1إدارة الجودة الشاممةمنيج إداري شامل و متكامل أساسو :
أ .التركيز عمى العم لية -التحسين المستمر  -قيمة كل مشارك

ب .التركيز عمى العميل -التحسين المستمر  -قيمة كل مشارك
ت .التركيز عمى العميل -التحسين المستمر – جودة المدخالت
ث .كل ماسبق

 .2مر مفيوم الجودة بأربعة مراحل رئيسية وىي:
أ .الفحص -ضبط الجودة  -تأكيد الجودة -ادارة الجودة الشاممة

ب .تصنيع -ضبط الجودة  -تأكيد الجودة -ادارة الجودة الشاممة

ت .الفحص -رغبات المستيمك  -تأكيد الجودة -ادارة الجودة الشاممة
ث .كل ماسبق

 .3اتخاذ االجراء التصحيحي يعني:
أ .اتخاذ اجراءات منع تكرار الخطأ

ب .اتخاذ اجراءات التعامل مع الخطأ حين حدوثو
ت .مراقبة العمميات وتطوير االداء
ث .الشئ مماسبق.
 .4توكيد الجودة )(Quality Assurance

تعني:

أ .تصحيح االخطاء اثناء العمميات

ب .المدخل التنظيمى لتجنب مسببات الخطأ فى المنتج أو الخدمة ،والتى قد تؤدى إلى عدم إرضاء العميل.
ت .االجراءات التشغيمية لالستخدام االمثل لمموارد
ث .كاماسبق

 .5من فوائد تطبيق ادارة الجودة الشاممة:
أ .تحسين الوضع التنافسي لممنظمة في السوق

ب .انخفاض تكمفة المنتج نتيجة عدم وجود أخطاء
ت .القيام باألعمال بصورة صحيحة من المرة األولي
ث .كل ماسبق
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 .6ركز مدخل كروسبي الدارة الجودة عمى:
أ .التركيز عمى األبعاد اإلدارية

ب .االلتزام الكمي لإلدارة العميا

ت .استعمال األساليب اإلحصائية ( )SPC
ث .الشئ مماسبق

 .7من الخطوات العشر لجوران لمتحسين والتطوير:
أ .ضمان أن جميع العاممين مدركين أىمية التطوير

ب .إنشاء الييكل التنظيمي لضمان أن األىداف موضوعة عمى عمميات واجراءات المنظمة
ت .ضمان أن المشاكل التي تعرقل تطوير الجودة تزال عن طريق فريق لحل المشاكل
ث .كل ماسبق

 .8يقصد بالييكل التنظيمي كاحد ركائز الجودة الشاممة مايمي:
أ .توفير وسائل اتصال فعالة لمتنسيق والتكامل بين المستويات االدارية واالعتماد عمى الخطوط األفقية في
اإلدارة بيدف إعطاء المزيد من االتصال الجانبي بين الوظائف والتخصصات.

ب .الحصول عمى مركز متميز لممنظمةمن خالل تقديم برامج جيده وتحديثيا وتطويرىا باستمرار .
ت .استثمار خبرات األفراد
ث .كل ماسبق

واالبتكار واطالق الطاقات الكامنة

 .9التحسين والتطوير المستمرين يعني:

أ .التغير في األساليب الفنية المطبقة حاليا وكذلك التغير في الفمسفة اإلدارية الحالية.

ب .أن يكون لممؤسسة طرقيا الفعالة في أداء العمل من خالل توفير تقنيات مالئمة وطرق ووسائل مالئمة
لمحكم عمى نوعية المخرجات.

ت .ضمان أن جميع العاممين مدركين أىمية التطوير
ث .كل ماسبق
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التميز وفق مفيوم الجودة يعني:

أ .استثمار خبرات األفراد

واالبتكار واطالق الطاقات الكامنة

ب .تقديم برامج جيده وتحديثيا وتطويرىا باستمرار .
ت .التغيير في األساليب الفنية المطبقة حاليا؟
ث .الشئ مماسبق
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السؤال الثالث:
اجب عن  4مناالسئلة التالية:
 .1تكمم في ابعاد خصائص الجودة كما تم توضيحيا في ادارة الجودة الشاممة؟
 .2عرف الجودة  ،ووضح مصطمحات الدرجة ( )Gradeوالمستوى ( )Classوتوكيد الجودة؟
 .3اذكر النقاط ال  14لديمنج واليادفة لتعزيز ادارة الجودة؟

 .4اذكر عناصر تحقيق إدارة الجودة الشاممة في المنظمة ،موضحا كل عنصر باختصار؟
 .5اذكر مبادئ الجودة وفق منظور ادارة الجودة الشاممة واليدف منيا؟
انتهت االسئلة

تمنياتي بالتوفيق
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