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السؤال األول :اجب بنعم أم ال على العبارات التالية ثم انقلها في الجدول رقم واحد في دفتر اإلجابة

 .1إن جوهر وهجاووال نظمة مووظ ووا وا إون نظجووهو نظ ووامتظ ية ووب تتو وتعاووظ ميووال ه وهفوووال نظوميوا ه مووا ا هفاووا ظته ووه
إظ

ضاه نظوام ه نظكاما.
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)

(

)

(

)

 .4معووو ومكووين نظوووامتين ه معووو وهطي وو نظوالفووظ مووع نظمووه وين ووويوا ظووزيووز فووو نظمة مووظ تت و وتعاووظ قاجووال ه ميووال ه وهفوووال (

)

 .2ه ا ظ نظوسهيق ا نظمة مظ را نظمسهظظ تن فااو تمتاظ نظو كيز تت نظوميا نظخا جا ه نالةطالق مةه ا ة طظ نظمة مظ.
 .3إن نظمة مظ نظوا ووجه إظ وطعيق إون نظجهو نظ امتظ العو ن وعووو تن كا من نظم ارام نظواظاظ ( نإلةواج ,نظمةوهج ,نظعاع.),
نظوميا ه ما ا هفاا.
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)

(
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 .8إن وقويو ئظ نظمه وين نظذي يج ى وهطيو نظوالفظ موام يووم وا ضوهه رماوظ نظمووخالل نظووا اقوومهرا ظتمة موظ ,ه مووى ويثي روا (

)

 .5وووع فاتال نظو ف نظذرةا من ساظب و جاع نالعوكا ه نظوجويو قيث اسمح ا نالجوماتال عوهجاه نظةقو ألي ك .
 .6إن هظ تمتاال نإلون نإلسو نويجاظ ا نظمة مظ وعو عوقويو ساظظ نظمة مظ.

 .7نظقهن ز را فهى ونختاظ ما نظوهن ع اا فهى خا جاظ وؤث تت نظستهك نإلةساةا.
ا وتعاظ ميال ه وهفوال نظوماله ه وققيق نظ ضا ظويام.
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)

(

)

(

)
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)

ه نظمسوارمظ وا (

)

 .9ووهظ نإلون نظوتاا نخواا نظمه وين نظخا جيين ه وهطيو نظوالفظ موام.
 .11وة ق مو م نظمة مال  %41من إي نونل عاواا تت نظم و يال.
 .11و كز إسو نويجاظ نظمه وين نظقتظ تت نظوهنما ذنل نألمو نظق ي

ا ويثي را  ,كاألسوا نظمةخ ضظ.

 .12و كز إسو نويجاظ وووو نظمه وين تت إفامظ تالفظ طهيتظ نألمو مع توو فتيا مهثهق عام من نظمه وين.
 .13ا ا نسو نوجاال يكال نظوقاظف وقهم نظمة مظ نظم و يظ عوقووام وتوم مواظا ظتموه وين مون خوال نظقو ه
نظمتكاظ.

 .14يوطتب ة ام  JITنسوق ن نظمه وين ف ييا من نظم و ي.
 .15سسل جائز ماظكهم ياظو ج نظهطةاظ ظتجهو تام  1982عاوف ووزيز نظوةا ساظ ا نظمة مال نأله هباظ.
السؤال الثاني :اختار اإلجابة الصحيحة ثم انقلها في الجدول رقم  2في دفتر اإلجابة
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(

 51عالمة)

واحدة ليست من خصائص : JIT
ا -الخصائص المتعلقة بالموردين
ج -الخصائص المتعلقة بالكميات المنتجة و المشتراة
اختيار الموردين يتأثر بعوامل عديدة منها :
ب -حجم الموردين
ا -توفر الموردين
د ( -ا+ب+ج)
ج -المركز المالي للمورد
مدى شعور الفرد بأن عمله ثمين و ذو قيمة هو عبارة عن:
د -األهلية والجدارة
ج -التأثير
ب -المعنى
ا -حرية التصرف
لقد تم تطوير و اعتماد نظام  JITفي اليابان في أواخر:
ب -الستينيات من القرن الماضي
ا -الخمسينيات من القرن الماضي
د -جميع ما سبق خطأ
ج -السبعينات من القرن الماضي
إن من أهم األفكار في منهجية جوران لتحسين الجودة ما يعرف ب :
ج -العمليات المتتالية
ب -األنشطة المتتالية
ا -المشاريع المتتالية
ب -الخصائص المتعلقة بالجودة
د -الخصائص المتعلقة بالتسويق
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 -6تمثل اإلنتاجية نسبة:
ب -المدخالت إلى المخرجات
ا -المخرجات إلى المدخالت
د -جميع ما سبق خطأ
ج -المخرجات الفعلية إلى المخرجات المخططة
 -7من أساليب تحسين اإلنتاجية المبنية على الموارد البشرية و العمل:
ج -التنوع في اإلنتاج
ب -أساليب تخطيط اإلنتاج
ا -تصميم الوظيفة
 -8تجرى المقارنة المرجعية في :
د( -ا  +ب  +ج)
ج -العمليات
ب -المخرجات
ا -المنظمة ككل
 -9من منافع التمكين للمنظمة :
ج -خلق فرص العمل
ب -زيادة مستوى الرضا عن العميل
ا -تعزيز الوالء و االلتزام
 -11لقد تم إنشاء جائزة مالكوم بالدرج الوطنية للجودة عام:
ج1987 -
ب1982 -
ا1951 -
 -55يعبر مصطلح  ISOعن المنضمة الدولية للتقيس و التي تأسست عام:
ج1947 -
ب1946 -
ا1941 -
 -52تتضمن التعليماات اإلرشاادية التاي يجاب إتباعهاا للحصاول علاى شاهادة , 9001 , 9002 , ISO
 9003و هي :
ب ISO 9004 -ج ISO 9000-2000 -د -جميع ما سبق خطأ
اISO 8402 -
 -53من سمات المنهج الياباني :
ب -االرتقاء إلى مستويات تكنولوجيا أعلى
ا -القفزات الواسعة أو التحسينات الكبيرة
ج -جميع ما سبق
ج -إزالة التلف
 -54إحدى المتطلبات توفرها في المنتاوج يرفاع مان مساتوى مشااعر رضاا العماالء و يابهاا ال يشاعرهم
بعدم الرضا نحوها:
ب -متطلبات األداء
ا -المتطلبات األساسية الواجب توفرها
د -جميع ما سبق خطأ
ج -المتطلبات الجاذبة أو المبهجة
 -51صلة المنظمة بعمالئها ابتداء و انتهاء يتم من خالل نشاط:
ج -التسويق
ب -المشتريات
ا -االتصال و االتصاالت
( 51عالمة)
السؤال الثالث:
[

 -1هضح كا اظ عةاه عيل نظجهو ( نظخطهنل نظالزمظ ظعةاه عيل نظجهو )؟
 -2هضح نسو نويجاال نظو اه

 -3هضح مااال همةا ع نظومكين؟

مع نظمه وين مع وقويو نظمالئم مةاا إلون يظ نظجهو نظ امتظ؟
(

السؤال الرابع:

 51عالمة)

أ -ةافش نظويا نل نظواظاظ .:
رةاك وكاما عين نظو كيز تت نظوميا هنالةطالق مةه  ,وهطيو نظوالفظ مع نظمه وين.
ب -رةاك جمتظ نتويا نل وووتق يسااسظ نظجهو من قيث إتونورا هوة يذرا  .هضح رذه نالتويا نل
ج -هضح ياظ سم وه وو يب نظجهو ؟
(

السؤال الخامس:
أ -نذك مياوئ ة ام إون نظجهو ه قا ظتمواا

 51عالمة)

ISO 9000-2000؟

ب -نذك و نألسووو هنظم ووارام نظجهر يووظ نظوووا وقووهم تتياووا جووائز موواظكهم ياظووو ج نظوهظاووظ يوواظجهو هتالفواووا

عإون نظجهو نظ امتظ ؟
ج -وضح بالرسم نموذج نظريا لنظام إدارة الجودة ؟

انتهت األسئلة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

