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أجب عن األسئلة التالية:
السؤال االول:
ضع عالمة(صح)أمام العبارة الصحيحة وعالمة(خطأ)أمام العبارة الخطأ:
 .5تتعلق دراسة ادارة الجوده بتطوير ”ثقافة الجوده“ داخل المؤسسه بحيث تكون الجوده مسئولية الجميع.
 .2اليشترط التركيز عى احتياجات العمالء والمستهلكين في ادارة الجوة.
 .3مفهوم التطوير المستمر للمنتج او الخدمة هو احد معايير تعريف ادارة الجودة.
 .4الجودة كثقافة هي عنصر اساسي يتمتع به مستوى االدارة العليا فقط في المنظمات لتطبيق معايير ومفاهيم الجودة
اما المستويات التشغيلية االدنى فهو غير مطلوب.
 .5كما وتعرف ادارة الجودة على انها تحديد مواصفات و اجراءات مناسبه للجوده بهدف ضمان متابعتها و تنفيدها.
 .6إدارة الجودة الشاملة تعرف أنها أسلوب القيادة الذي ينشئ فلسفة تنظيمية تساعد على تحقيق أعلى درجة ممكنة من
الجودة في اإلنتاج والخدمات.
 .7إن العامل المحدد الوحيد لتطبيق إدارة الجودة هو التزام جميع أفراد الشركة.
 .8إن إدارة الجودة الشاملة تعني تعريف فلسفة الشركة لكل فرد فيها ،كما تعمل على تحقيق دائم لرضا العميل من
خالل دمج األدوات والتقنيات والتدريب ليشمل تحسنا ً مستمرا ً في العمليات داخل الشركة مما سيؤدي إلى منتجات
وخدمات عالية الجودة.
 .8مفهوم إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر ريتشارد وليامز
"أنها أسلوب قيادي ينشئ فلسفة تنظيمية تساعد على تحقيق أعلى درجة ممكنة لجودة السلع والخدمات وتسعى إلى
إدماج فلسفتها ببنية المنظمة".
 .9ويشير جابلونسكي إلى أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة
"إن إدارة الجودة الشاملة تعني اإلسهام الفعال للنظام اإلداري والتنظيمي بكافة عناصره في تحقيق الكفاءة االستثمارية
للموارد المتاحة من مادة أولية ومعدات وقوى بشرية ومعلوماتية وإدارة وإستراتيجية ومعايير ومواصفات  ..ألخ".
 .01الجودة من وجهة النظر البريطانية"أنها الفلسفة اإلدارية للمؤسسة التي تدرك من خاللها تحقيق كل من احتياجات
المستهلك ،وكذلك تحقيق أهداف المشروع معا ً".
 .00الجودة هى المطابقة للمواصفات و هى أفضل ما يمكن تقديمه.
 .02الدرجة ( :) Gradeالفروقات فى األهداف هى فروقات فى المرتبة
 .03المرتبة )  :)Classالفروقات فى دقة التشطيب للمنتجات والخدمات هى فروقات فى الدرجة
 .04توكيد الجودة ) (Quality Assuranceهى المدخل التنظيمى لمعالجة االخطاء فى المنتج أو الخدمة ،والتى قد
تؤدى إلى عدم إرضاء العميل.
 .05أي خاصية لمنتج او خدمة يتم االحتياج لها لتحقيق رضاء العميل أو لتحقيق الموائمة مع المتطلبات تعتبر خاصية
الجودة.
 .06االداء كاحد عناصر الجودة هو :هل سيقوم المنتج بعمل الوظيفة التي صنع من أجلها؟
 .07أما المطابقة كاحد عناصر الجودة هو  :هل تم صنع المنتج كما يريد المصمم؟
 .08تحسين الوضع التنافسي للمنظمة في السوق هو احد فوائد تطبيق ادارة الجودة الشاملة.
 .09اليشترط انخفاض تكلفة المنتج نتيجة عدم وجود أخطاء طبقا إلدارة الجودة الشاملة.
 .21مدخل ديمنج لتعريف علم الجودة هو :التركيز على األبعاد اإلدارية لعمليات التخطيط و التنظيم و الرقابة و أهمية
التأكد على مسئولية اإلدارة في تحقيق الجودة و ضرورة وضع األهداف (التخطيط للجودة ،ضبط الجودة ،تحسين
الجودة).

السؤال الثاني:
إختر االجابة الصحيحة
.5أحد مراحل نشأة وتطوير مفهوم إدارة الجودة الشاملة:
أ -التسويق
ب -ضبط الجودة
ج -المبيعات
د -كل ماسبق
.2ابعاد الجودة هي:
أ .االداء +المظهر +المطابقة
ب .االعتمادية +الصالحية
ج .الشئ مماسبق
د .كل ماسبق
 .3إدارة الجودة الشاملة منهج إداري شامل و متكامل أساسه :
أ .التحسين المستمر للعمليات المختلفة
ب .التركيز على العمليات االنتاجية
ج .التركيز على التسويق
د .الشئ مماسبق
.0المفاهيم األساسية الثالث الإدارة الجودة الشاملة.
أ .التركيز على العميل
ب .التحسين المستمر
ج .قيمة كل مشارك
د .كل ماسبق
 .1احد فوائد فوائد تطبيق ادارة الجودة الشاملة
أ .القيام باألعمال بصورة صحيحة من المرة األولي
ب .تحسين جودة المنتج
ج .زيادة التكاليف االنتاجية
د .أ+ب
ح .ب+ج
 .6يركز مدخل ديمينج على:
أ .التركيز على ابحاث السوق
ب .التركيز على استعمال االساليب االحصائية
ج.التركيز على استعمال علم للوجستيات
د .كل ماسبق.
 .7فيما يركز مدخل جوران على:
أ .التركيز على ابحاث السوق
ب .التركيز على استعمال االساليب االحصائية
ج.التركيز على االبعاد ادارية
د .كل ماسبق.
 .8فيما يركز مدخل كروسبي على:
أ .االلتزام الكلي لالدارة العليا
ب .التركيز على استعمال االساليب االحصائية
ج.التركيز على االبعاد ادارية
د .كل ماسبق

.9احد مباديء ديمنج االربعة عشر في االدارة:
أ .التوقف عن ممارسة تقييم االعمال على اساس السياسة السعرية
ب .انشاء اهداف ثابتة.
ج .الحاجة لتخطيط العمليات
د .أ+ب
ح.ب+ج
 .54عناصر تحقيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمة
أ .تمكين و مشاركة جميع العاملين
ب .إجراءات و ممارسات تنظيمية
ج .مبادئ الجودة
د .كل اسبق
السؤال الثالث:
اجب عن ثالث اسئلة فقط
.0
.2
.3
.4
.5

تكلم في ماهية إدارة الجودة الشاملة من حيث مفهوم ادارة الجودة الشاملة وفوائدها؟.
اذكر ابعاد الجودة في العمليات التشغيلية لمنظات االعمال؟.
تكلم في المفاهيم األساسية الثالث إلدارة الجودة الشاملة؟
اذكر فوائد تطبيق ادارة الجودة الشاملة؟
اذكر مباديء ديمنج االربعة عشر في االدارة؟

انتهت األسئلة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

