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أجت عٍ األطئهخ انزبنيخ:
انظؤال األول:

(  5عاليبد )

ضع عاليخ ( √ ) أيبو انعجبرح انصحيحخ و عاليخ (  ) Xأيبو انعجبرح انربطئخ :

 .1عرفت  ISO 9000الجودة بأنها المواصفات الشمولية لكيان ما كان يكون ( منتوج  ،خدمة  ،نشاط ،عممية  ،منظمة  ،شخص ) و
التي تتصل أو تتأثر بقدرتها عمى إشباع الحاجات القائمة أو المفروضة (

)

 .2استنتج شيوارت من خالل ربطه بين الجودة الموضوعية و القيمة بأنه ” من الممكن التفكير بشيء ما عمى أنه يتمتع بمزايا حسنة بشكل
مستقل دون استطالع لحاجات الناس (

)

 .3ليس هناك نظام جودة هو األفضل لجميع المنظمات  ،لكن لكل منظمة نظام جودة هو السبب في التصميم الواعي أو المدرك والتنشئة
الجيدة  ،والتطور المصادق عميه (

)

 .4اليوجد اتفاق تام بين خبراء الجودة حول كمف الجودة  ،إال أن المنهج األكثر قبوال هو ذلك الذي يقسم كمف الجودة إلى أربعة أصناف
عامة وهي  :كمف الوقاية  ،كمف التقويم  ،كمف الفشل الداخمي  ،كمف الفشل الخارجي (

)

 .5تحسب تكاليف الفشل الداخمي كنسبة من تكاليف اإلنتاج اإلجمالية  ،وتقاس تكاليف الفشل الخارجي كنسبة من صافي المبيعات(
انظؤال انثبَي:

)

( 5عاليبد )

اذزز اإلجبثخ انصحيحخ :

 .1هي جًيع اإلجزاءاد انًُهجيخ و انًرططخ نزىفيز انثمخ انكبفيخ ثأٌ انًُزىج أو انرسيخ صرمثي يزطهجبد انجىزح انًحسزح :
 .Aضبط الجودة
 .Bضواى الجودة
 .Cالضبط الشاهل للجودة
 .Dإدارة الجودة الشاهلت
 .2وضع كبوروا اشيكبوا طجعخ أطبنيت أطبطيخ إلزارح انجىزح يُهب :
 .Aخطت األخطاء الصفريت
 .Bحخطيط الجودة
 .Cهخططاث الخبعثر
 .Dحخفيض حناليف الفحص
 .3هى انىلذ انًطهىة نىضع انزصًيى يىضع االَزبج حبنًب ركزًم يىاصفبد انزصًيى.
 .Aوقج دورة الخصوين
 .Bوقج الخسلين
 .Cوقج االنخاج
 .Dوقج الخطوير
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 .4هي انكهف انًززرجخ عهى ررطيظ ورُفيذ وإزايخ َظى انجىزح :
 .Aحناليف الونع
 .Bحناليف الخقوين
 .Cحناليف الفشل الذاخلي
 .Dحناليف الفشل الخارجي
 .5هي كهفخ رزضًٍ كهف صيبَخ يعساد وأزواد وأجهشح انميبص وكهف انًىاز وانًُزىجبد انًظزرسيخ في عًهيبد األذزجبر .
 .Aحناليف الونع
 .Bحناليف الخقوين
 .Cحناليف الفشل الذاخلي
 .Dحناليف الفشل الخارجي

انظؤال انثبنث :

(  10عالو اد )

أ .أرمر هع الشرح أبعاد جودة السلعت ؟

( 3عالهاث )

ب .وضع ديوينل عذة هبادئ للجودة  ،أرمرها ؟

(  3عالهاث )

ج .هناك ثالثت عالقاث بينيت حؤلف ثالود نظام الجودة  ،أرمرها هع الشرح ؟

( 4عالهاث )

اَزهذ األطئهخ
يع رًُيبري نكى ثبنُجبح وانزىفيك
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