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ضع عاليت ( √ ) أيبو انعببسة انصحُحت و عاليت (  ) Xأيبو انعببسة انخبطئت :

 .1رَْر خبئضح ديَْل ىيششمبد اىزي رطجق ثْدبذ أعي٘ة ضَبُ اىد٘دح في ػًَ٘ اىششمخ إػزَبدا ػي ٚأعبىيت اىضجظ االزصبئي
ىيد٘دح.
 .2يَنِ خَغ زبخبد اىضثبئِ في ٍ٘ا صفبد  ،رضَِ ى٘زذٕب ريجيخ زبخبد اىضثبئِ خبصخ إرا مبُ ْٕبك قص٘س في األّظَخ اىَغزخذٍخ
في إّزبج ٍْز٘خبد اىششمخ.
 ٍِ .3اىقيٌ ٗ اىَفبٕيٌ اىدٕ٘شيخ في خبئضح ٍبىنً٘ ثبىذسيح ىؼبً  2000مبّذ سضب اىضثُ٘ ٗ اىَغؤٗىيخ اىؼبٍخ ٗاىَ٘اطْخ.
 .4رخزص اىَْظَخ اىؼبىَيخ ىيزقييظ  ISOث٘ضغ ٗرط٘يش اىَ٘اصفبد ٗ ،رغطي اىَْظَخ خَيغ ٍدبالد اىْشبط .
 .5ػشفذ اىَ٘اصفخ ػي ٚأّٖب ػبئيخ ٍِ اىَ٘اصفبد رسذد ٍدَ٘ػخ ٍِ اىؼْبصش أٗ اىَزطيجبد األعبعيخ اىزي
رسذد اىصفبد ٗاىخصبئص اى٘اخت ر٘فشٕب في أّظَخ اىد٘دح .
 ٍِ .6دٗافغ اقبٍخ ٍْظَخ اىزقييظ اىذٗىيخ  ISOاقبٍخ ٍْظَخ دٗىيخ ىز٘زيذ ٗرط٘يش اىَ٘اصفبد ٗاألػَبه راد اىؼالقخ ثٖب ػي ٚاىَغز٘ٙ
اىذٗىي .
 .7اىَشاخؼخ االداسيخ ٕي ٍشاخؼخ االداسح اىؼييب في اىششمخ ىْظبً اداسح اىد٘دح في فزشاد صٍْيخ ٍخططخ ىضَبُ اعزَشاسيخ اىْظبً
ٍٗالءٍزٔ ٗصالزيزٔ ٗفبػييزٔ.
 .8دىيو اىطشائق االخشائيخ يؼزجش أٗه اى٘ثبئق اىزي يز٘خت ػي ٚاىششمخ أُ رؼذ ىٖب ٗرسبفظ ػييٖب زيث أّٔ ٗثيقخ
رقشس فيٖب عيبعخ اىد٘دح في اىششمخ .
ٕ ISO 9002 .9ي أّظَخ خ٘دح مأَّ٘رج ىزأميذ اىد٘دح في اىششمبد اىزي رَبسط اىفؼبىيزيِ االريزيِ فقظ ،
اىفسص اىْٖبئي ٗ االخزجبساد.
ٍ .10دَ٘ػبد اىؼَو ٕي ػجبسح ػِ ٍدَ٘ػبد صغيشح ٍِ األفشاد ىذيٖب ٕذف ػبً  ،يضؼُ٘ إٔذاف أداء
خبصخ ثٌٖ ٗيؼزَذُٗ ٍذاخو ٍؼيْخ ىزسقيقٖب ٗ ،يسَيُ٘ أّفغٌٖ ٍغئ٘ىيخ اىْدبذ .
 .11خؼو رطجيق فيغفخ اداسح اىد٘دح اىشبٍيخ ػالج شبف ىدَيغ ٍشنالد اىَْظَخ يؼزجش ٍِ ٍضايب رطجيق فيغفخ
اداسح اىد٘دح اىشبٍيخ.
 .12رجيِ ٍخططبد اىغجت ٗاألثش اىؼالقخ ثيِ ٍقيبعيٍِ .ثال  ،اىؼالقخ ثيِ االّزبخيخ ٍٗؼذالد اىزغيت .
ٍ .13خططبد اىضجظ االزصبئي ىيؼَييخ رشاقت اىَقبييظ  ،رضغ اىَقبييظ ٗ ،رزخز االخشاءاد اىزصسيسيخ
ػْذ اّزبج اىَْز٘ج أٗ رقذيٌ اىخذٍخ .
 .14رغبػذ قبئَخ اىفسص اىَسيييِ ػي ٚايدبد اىسقبئق اٗ اىَْبرج اىزي يَنِ اُ رغبػذ في رسقيق اىْزبئح.
 .15يَنِ ىيششمخ اىسبصيخ ػي ٚشٖبدح اآليضٗ أُ رسبفظ ػي ٚرطجيق ّظبً اىد٘دح ٍِ خاله ارجبع ّظبً اىزذقيق اىذاخيي.
(  5دسجاث )
انغؤال انثبٍَ:
اخخش اإلجببت انصحُحت :
 .1رَْر ٕزٓ اىدبئضح ىؼذد ٍِ اىششمبد اىزي رظٖش رَيضا في إداسح اىد٘دح اىشبٍيخ في أٗسٗثب اىغشثيخ عْ٘يب ػي ٚأعبط ػَييبرٖب األعبعيخ
في اىزسغيِ اىَغزَش:
 .Aخبئضح ديَْل
 .Bخبئضح ٍبىنً٘ ثبىذسيح
 .Cاىدبئضح األٗسٗثيخ ىيد٘دح
 .Dخبئضح اىَيل ػجذ هللا اىثبّي
 .2اىزسذيذ اىذقيق ىيَغئ٘ىيبد ٗاىصالزيبد ىنبفخ اىؼبٍييِ في اىَْظَخ  .يقصذ ثٔ :
 .Aاىزْظيٌ
 .Bاىز٘ثيق
 .Cاىزذقيق
 .Dاالخشاءاد اىزصسيسيخ ٗاى٘قبئيخ
 .3خَيغ ٍب ييي ٍِ ٍشازو ػَيخ اىزذقيق ٍب ػذا :
.Aاىزخطيظ
 .Bاىزْظيٌ
 .Cاىزْفيز
 .Dاىَزبثؼخ
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 .4يزٌ إّشبء ٕزٓ اىيدبُ ثقشاس ٍِ ٍديظ اإلداسح اىزقْي ىيَْظَخ ثؼذ أُ يسذد ٍدبالد أػَبه مو ٍْٖب ٗ ثشّبٍح ػَيٖب ٍْٗر اىَديظ
اىيدبُ اىشئيغخ زق رشنيو ىدبُ فشػيخ :
 .Aىدبُ سئيغخ
 .Bىدبُ فشػيخ
ٍ .Cدبٍيغ ػَو
 .Dخَيغ ٍب عجق غيش صسير
 .5إٌٔ اىَْبفغ اىَزسققخ ٍِ ٍِ رطجيق اىَ٘اصفخ (: (ISO 9000
 .Aخذاٗه اىزغييٌ
 .Bرخفيض اىخضيِ
 .Cرخفيض ميفخ اىَ٘اد
 .Dخَيغ ٍب عجق صسير

(  5دسجبث )

انغؤال انثبنث :
عشف كال يٍ :
 .1اىَْظَخ اىؼبىَيخ ىيزقييظ (: )ISO
:ISO 9000 .2
 .3دىيو رؼييَبد اىؼَو :
.4

:ISO 9001

ٍ .5خططبد ثبسيز٘ :

انغؤال انشابع :



(  10دسجبث )

جىائض انجىدة بغض انُظش عٍ يغًُبحهب اال أَهب جًُعب حهذف انً حشجُع انًُظًبث عهً حطبُك عًهُبث حطىَش

اداسة انجىدة انشبيهت .فٍ ضىء هزِ انعببسة:
 .1ارمش ػْبصش اىزقييٌ اىزي رشَيٖب خبئضح ديَْل؟
 .2ارمش ٍغ اىششذ اىَؼبييش األعبعيخ اىَؼزَذح في رقييٌ اىششمبد اىَزقذٍخ ىْيو خبئضح ٍبىنً٘ ثبىذسيح؟
(  10دسجبث )

انغؤال انخبيظ :

 اٌ انخطىس انزٌ جشي عهً يىاصفت االَضو اعخُذ بصىسة أعبعُت عهً عذة يببدئ الداسة انجىدة انشبيهت.
فٍ ضىء رنك:
 .1ارمش ٍغ اىششذ اىَجبدئ اىزي اسرنضد ػييٖب ٍ٘اصفخ  2000؟
 .2ارمش ٍْٖديخ ٍٗشازو رطجيق االيضٗ ؟
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(  7دسجبث)

انغؤال انغبدط :

 عشفج اداسة انجىدة عهً أَهب " عًم األشُبء انصحُحت ببنطشَمت انصحُحت  ،وفٍ انىلج انصحُح  ،وبألم كهفت
الخصبدَت" .
وفمب نهزا انخعشَف :
 .1ارمش إٔذاف فيغفخ اداسح اىد٘دح اىشبٍيخ ؟
 .2ارمش ٍضايب ٍٗؼ٘قبد رطجيق فيغفخ اداسح اىد٘دح اىشبٍيخ ؟
انغؤال انغببع :



(  8دسجبث )

اذكر مع الشرح متطلبات تطبيق فلسفة ادارة الجودة الشاملة ؟
اَخهج األعئهت...
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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