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أجب عٍ األسئهت انتبنيت:
انسؤال األول:

(  5عاليبث )

ضع عاليت ( √ ) أيبو انعببرة انصحيحت و عاليت (  ) Xأيبو انعببرة انخبطئت :
 .1ضبط الجودة هي االساليب أو التقنيات العممياتية واألنشطة التي تدعم أو تعزز جودة المنتوج أو الخدمة والتي ستشبع

(

)

الحاجات المحددة سمفا

 .2عرفت  ISO 9000الجودة بأنها شمولية صفات وخصائص المنتوج أو الخدمة والتي توثر عمى قدرته فى اشباع حاجات

(

)

الزبائن المعمنة أو الضمنية.
 .3استنتج 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.

 .4وفق النظرة الحديثة لكمف الجودة ينبغي أال تزداد كف التقويم والمنع (الوقاية) من أجل تخفيض المعيب.

(

)

 .5اليوجد 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.
[

( 5عالمات )

السؤال الثاني:
اختر اإلجابة الصحيحة :

 .1نظام فاعل لتحقيق التكامل بين جهود المجاميع المختمفة في المنظمة التي تسعى لتطوير الجودة  ,ادامة الجودة  ,وتحسين الجودة
 .Aضبط الجودة .
 .Bضمان الجودة .
 .Cالضبط الشامل لمجودة .
 .Dإدارة الجودة الشاممة .
 .2تهتم ادارة الجودة الشاممة بتحقيق رضا المستهمك من خالل :
 .Aحل المشكالت التي يواجهها المنتوج أو الخدمة .

 .Bتشكيل فرق عمل تساعد عمى تقديم المنتوج بأعمى كفاءة وفاعمية .
 .Cتقديم المنتوج كما يتوقعه ويرضيه نفسيا .
 .Dتعزيز ثقة العامل بنفسه .
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 .3أحد اركان ثالوث الجودة الذي وضعه جوران والذي يتم من خالله تحديد زبائن المنظمة الداخميين والخارجيين  ,وتطوير خصائص
المنتوج بما يمبي حاجات الزبائن  ,وهو ما يعرف ب :
 .Aضبط الجودة.
 .Bتخطيط الجودة .
 .Cتحسين الجودة .
 .Dضمان الجودة.
 .4هي الكمف المترتبة عمى تخطيط وتنفيذ وادامة نظم الجودة :
 .Aتكاليف المنع .

 .Bتكاليف التقويم .

 .Cتكاليف الفشل الداخمي .
 .Dتكاليف الفشل الخارجي .
 .5هي كمفة تتضمن كمف البحث أو التحري عن شكاوي الزبائن  ,كمف البضاعة المرتجعة والمطالبة بحق الكفالة أو الضمان :
 .Aتكاليف المنع .
 .Bتكاليف التقويم .
 .Cتكاليف الفشل الداخمي .
 .Dتكاليف الفشل الخارجي .
(  10عالمات )

السؤال الثالث :
أ .اذكر مع الشرح أبعاد جودة السمعة ؟

(  4عالمات )

ب .حدد كروسبي المسممات األربعة لمجودة  ،اذكرها مع الشرح ؟

(  3عالمات)

ج .هناك ثالثة عالقات بينية تؤلف ثالوث نظام الجودة  ،اذكرها مع الشرح ؟

( 3عالمات)

انتهت األسئمة...

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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