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أجب عٍ األسئهت انتبنيت:
(  5عالِبد )

اٌغؤاي األوي:
ضع عالِخ ( √ ) أِبَ اٌعجبسح اٌصسُسخ و عالِخ (  ) Xأِبَ اٌعجبسح اٌخبطئخ :

 ِٓ .1اٌمُُ و اٌّفبهُُ اٌدىهشَخ فٍ خبئضح ِبٌىىَ ثبٌذسَح ٌعبَ  2000وبٔذ سضب اٌضثىْ و اٌّغؤوٌُخ اٌعبِخ
ووطُٕخ اٌششوخ (

).

َّ .2ىٓ خّع زبخبد اٌضثبئٓ فٍ ِىاصفبد  ،رضّٓ ٌىزذهب رٍجُخ زبخبد اٌضثبئٓ خبصخ إرا وبْ هٕبن لصىس فٍ
األٔظّخ اٌّغزخذِخ فٍ إٔزبج ِٕزىخبد اٌششوخ (

).

ِ ِٓ .3سزىَبد وثبئك ٔظبَ اٌدىدح اٌعٕىاْ  ،اٌّدبي  ،اٌزغُشاد ٔ ،ص عُبعخ اٌدىدح (

)

 .4عًٍ اإلداسح اٌعٍُب أْ رمذَ اٌذًٌُ عًٍ اٌزضاِهب ثبٌزطىَش و اٌزطجُك ٌٕظبَ إداسح اٌدىدح واعزّشاسَخ رسغُٓ فبعٍُزه
عٓ طشَك  ،ضّبْ وضع أهذاف اٌدىدح ،و اٌمُبَ ثبٌّشاخعبد اإلداسَخ (

)

 .5رجُٓ ِخططبد ثبسَزى ثُٓ ِمُبعُٓ ِ ،ثال اٌعاللخ االَدبثُخ ثُٓ طىي اٌخذِخ وعذد اٌعثشاد اٌزٍ َمىَ ثهب اٌّصٍر
العزجذاي األخضاء اٌصغُشح (

).
( 5عاليبث )

انسؤال انثبَي:
اذتر اإلجببت انصحيحت :
 .1رضُ اٌدبئضح األوسوثُخ ٌٍدىدح عذح عٕبصش ِسذدح فٍ إٌّىرج اٌزٌ وضعزه إٌّظّخ :
 .Aاٌغُبعخ واالهذاف
 .Bاٌزعٍُُ اٌزٕظٍُّ و اٌشخصٍ
 .Cاٌغُبعخ االعزشارُدُخ
 .Dإداسح اٌعٍُّبد

 .2هٍ ِىاصفخ رسذد عٕبصش و ِىىٔبد ٔظبَ اٌدىدح ورعذ اٌّششذ ٌزسذَذ وُفُخ إداسح اٌدىدح و ثزٌه فهٍ ِىاصفخ إسشبدَخ .

ISO 9001 .A
ISO 9002 .B
ISO 9003 .C
ISO 9004 .D
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 .3عٕذ اٌزخطُظ ٌزسمُك إٌّزىج  ،عًٍ إٌّظّخ أْ رسذد ِب ٍٍَ :
 .Aأْ رىىْ ِخشخبد اٌزخطُظ فٍ صُغخ ِالئّخ ٌطشائك عًّ إٌّظّخ.
 .Bرمُُُ فبعٍُخ االخشاءاد اٌّزخزح.
ِٕ .Cع االعزخذاَ غُش اٌّمصىد ٌٍىثبئك اٌٍّغبح واعزخذاَ طشَمخ ِٕبعجخ ٌٍزعشف عٍُهب إرا رُ اإلثمبء عٍُهب
ألٌ غشض.
 .Dخُّع ِب روش غُش صسُر
 .4فٍ رسًٍُ رسغُٓ اٌعٍُّخ َ ،زُ اعزخذاَ رذسج هشٍِ ِىىْ ِٓ خّغخ ِغزىَبد ٌمُبدح اٌدهىد اإلثذاعُخ اٌزٍ رعضص
ِٓ أداء اٌعٍُّخ ِٕ ،هب :
 .Aاالٌغبء
 .Bاالضبفخ
ِ .Cزطٍجبد اٌىٍفخ
A+B .D
ِ ِٓ .5زطٍجبد رطجُك فٍغفخ إداسح اٌدىدح اٌشبٍِخ :
 .Aوضع أهذاف صبسِخ
 .Bاالٌزضاَ طىًَ االِذ
 .Cاالرصبي
 .Dأعجمُبد اٌضثىْ
( 5عالِبد)

اٌغؤاي اٌثبٌث:
عرف كال يٍ :
 .1إٌّظّخ اٌعبٌُّخ ٌٍزمُُظ (: )ISO
 .2دًٌُ اٌدىدح:
 .3اٌّعبَُش اٌمُبعُخ :
:ISO 9003 .4
 .5االٔسشافبد اٌّعُبسَخ ( : ) Six Sigma

2

رقى انًسبق MANA 4333:
اسى انًسبق :إزارة انجىزة و انًىاصفبث
تبريد االيتحبٌ25/05/2013 :
عسز األسئهت)7(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ :سـبعـــتـبٌ
استرساو اآلنت انحبسبت(ال)

جبيــــعـت فــــهســـطيٍ

االيتحبٌ انُهبئي
انفصم انسراسي انثبَي
2013-2012

اسى انًحبضر :زَ .بزر أبى شرخ
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت :إزارة انًبل و األعًبل
انقسى  /انترصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استرساو انًعبجى أو انقىاييس(ال)

 (6عالمات )

السؤال الرابع :

 إْ خبئضح اٌٍّه عجذ هللا اٌثبٍٔ ٌٍزُّض رعزجش إزذي أهُ اٌدىائض اٌعشثُخ اٌزٍ رهذف إًٌ رعضَض اٌزٕبفغُخ ٌذي اٌّؤعغبد
األسدُٔخ عٓ طشَك ٔشش اٌىعٍ ثّفبهُُ إداسح اٌدىدح اٌشبٍِخ واألداء اٌّزُّض وإثشاص اٌّدهىداد اٌّزُّضح ٌٍّؤعغبد
اٌىطُٕخ  ،أروش ِع اٌششذ أثعبد رمُُُ خبئضح اٌٍّه عجذ هللا اٌثبٍٔ ٌٍزُّض ؟
(  15عالِخ )

اٌغؤاي اٌخبِظ:

ِٓ خالي دساعزه ٌٍفصً اٌغبدط اوزت عٓ ِفهىَ و رطىَش اٌدىدح ِع روش ِشازً و ِجبدئ طشق اٌدىدح و
اٌزشوُض عًٍ اعظ و ِجبدئ االَضو  ،و روش اٌفىائذ و اٌّغبوئ االَضو ؟
(  7عالِبد)

اٌغؤاي اٌغبدط :
وضر اٌّمصىد ثأعٍىة اٌعٍُّخ ِ ،جُٕب أهُّخ اعزخذاِه فٍ ٔظبَ إداسح اٌدىدح ؟

( 17عالمة )

السؤال السابع :

إن الجودة الشاملة كغيرها من مبادئ اإلدارة  ،تحتاج إلى القيادة الفاعلة القادرة على وضع سلم ألولويات المنافسة
على موارد الشركة و االلتزام بها  ،أي أن المطلوب مزيج من القيادة و الجودة واألخالق.
(  12عالِبد )

 .1أروش ِضاَب و ِعىلبد رطجُك فٍغفخ إداسح اٌدىدح اٌشبٍِخ ؟

(  5عالِبد )

 .2وضر ِع اٌششذ ِذخً االٔسشافبد اٌّعُبسَخ اٌغذ ؟

أزهذ األعئٍخ
ِع رُّٕبرٍ ٌىُ ثبٌٕدبذ واٌزىفُك
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