
 )  إلدارة اجلودة ( األربع املباشرة احملاضرات يف ذكره مت ما أهم

 

 -: األوىل املباشرة احملاضرة

 عند الطالبات 
 . بالترتيب ةالمراحل ، الخطوات ، .. تكون المذاكر -1

 . ونصح بمذاكرتها مع بعض بدون فاصل بينهم 13و 12مثل  ةبعض الفصول ممتد -2

 . والى ما يشير كل رمزفهم الرموز بالقوانين  -3

 . ةوالمتطلبات الجاذب ة.. طلب التميز بين المتطلبات االساسي 3 ةفي المحاضر  -4

 

 عند الطالب 
 . المادة اخف من مادة التوريد -1

  . المقرر مثل التوريد يحاكي الفهم اكثر من الحفظ -2

  . المسائل الرياضية مطلوبه وقد نأتي بها بشكل محدد جدآ -3

 يأتينا سؤال يقول ارسم شكل ،لن  -4

  . الفكره خلف الشكل هي المهمه -5

  . اسماء العلماء مهم ان نعرف مساهمتهم -6

  . جميعها 14األسئلة تشمل الفصول  -7

  . األسئلة ستكون سهلة لمن يذاكر -8

  . الشرائح تكفي عن مقرر المادة المعتمد -9

 .  قطانا ملتزم بما قلت في الشرح والمحتوى ف -10
 

 اسماء العلماء مهم ان نعرف مساهمتهم وخصوصًا في الفصل األول

 وأهم العلماء كل العلماء مطالبين فيهم ولكن المهمين أكثر

 جميعها ويختلف تركيز األسئلة 14األسئلة تشمل الفصول 

 من فصل لفصل فتكثر من الفصول المهمه في محتواها

 للطالب بواسطة  أخينا  احملاضرة تسجيل
E61FdPmEF08https://www.youtube.com/watch?v= 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=08FdPmEF61E
https://www.youtube.com/watch?v=08FdPmEF61E


 -: الثانية املباشرة احملاضرة

 عند الطالبات 
 .... كيدأتخفى عليكم فقط للت لبداية قال بعيد بعض االشياء التي الاب -

  االستداللية وااللواناكد و ركز على الفهم والمفاتيح  -

  ركز على حفظ القوانين و التطبيق -

  مهم المراحل و االشكال -

  مهم نفهم اهم شي ونربط بين العنوانين والفصول النة اختبارنا اختياري -

  ليس مطالبين بحفظ صم

 4المحاضرة االولى الجدول بصفحة  -مهم تفرقة بين التقليدية والشاملة  -

  صل التغييرركز على اهمية ف -

 تعرفيها افقي وصاعد ووور  اهمية اشكال االتصاالت وعددها وذك -

  بالعربيةالختبار ولو وجد راح يكتب بجانبة يوجد انجليزي با ال -

  اعاد دالة داتقشتشوي و اهميتها -

 ختصار بدل االعادة للبقية نفس الكالم بضبطاب -

  لي في المحاضرة االولى ارجعوا لهالا

 

  ...الطالبات اسئلة- 

 في عناصر التقيم في فالكم نحفظ وال نفهم عن الجائزة ...؟

هو المهم والي راح يكون  وما نفهمها و المهم نعرفها وليس معناها غير مهمة ولكن يجب علينا ان نعرف على ماذا نركز
  موضع اختبار

 4لى الجدول بصفحة بين المحاضرة االويوجد صعوبة في التفريق بين المشاركة و االندماج ؟ - 

  يتجزأ منها منظمة فهو يعتبر جزء الالهل اهم فرق االندماج يعني لصيق بس

 .... ويخاف عليها ويعتبر بالجودة مهم

 التوصيات ؟لتي تنصحنها بالمواد ا ما -

 على حسب توجهك ولديك الجودة مهم والموارد البشرية وغيرها وعليك مراسلتي للحصول على توصية

  ...ولن تحصلون عليها الى بعد ان يكون كشف الدرجات بلمادة

 هل التوصية لمواد محددة ؟ عملية و مالية او محسابية او مفتوح ؟ -

  ...ين المواد ضمن التخصص واالفضل من التخصصات هاذي النها االقوى ولديها مستقبلذاالفضل تاخ

  والشاملة ؟هل الجداول والمعايير واالوزان معنا ؟ التقليدية  -

  ...مستحيل اجيب ارسمي جدول او اجيبة فراغات المهم افهموا االوزان وطريقتها

 ماهي اهمية شهادة ايزوا ؟ -

  %100يطول شرحها وهي مهمة ولكن ليس الشركات من حصلت عليها معناها قامت بادارة الجودة 

 

 



 بواسطة مٌنيا 
 (ندرس) ليس المهم كم ندرس بل كيف  جملةالدائم يكرر 

  جالس يقرأ االسئلة و يجاوب عليها*

 اسئله الحد االعلى و االدنى بسيطة لو قدرتي تطبقينها*

 : الفرق بين التمكين و االندماج*

 اللي يقدر يحل اللي هو موجود فيه بدون الرجوع الى اللي اكبر منه التمكين/

 مربوط في اتخاذ القراريعني التمكين 

 كية الشخصيه ، يعني احس ان هالشركه حقي وانا موب موظفه فيهاهو الشعور ب الملاالندماج/ 

 يعني اذا حققت اهداف المنظمة انا اذن حققت اهدافي

 طلحات سهله جداصفيه مصطلحات لكن الم*

  لوسيندابواسطة 
  .. اهم ماتم ذكره في محاضره الطالبات

  شرحت خارج ما ءعن اي شي اعشر مهمه جميعها ولن تسألو األربعةالفصول / 1

  االختبارات ع االبواب ةخرو في المذاكرأتت نصيحه ال / 2

  .. أسئله الطالبات

  ..تفهم حتى العناصر نحاول نفهمها         لماكلوم .. كل عنصر تقييم له تعريف هل تحفظ؟؟ في عناصر التتقيم / 1

  عرفتي القانونالمسائل ستكون اسئله بسيطه اذا      المسائل مطالبين فيها ..؟/ 2

 الفرق بين التمكين واالندماج ..؟ / 3

  على اتخاذ القرار ةمربوط بالقدر التمكين

  الشعور بالملكيه النفسيه ، التصاق اهداف الفرد ب اهداف المنظمه .. االندماج

  ..نقل المعلومه من شخص ألخر االتصال

  الجوده ماذا تشمل في الشركات ؟/ 4

  ..تشمل على كل شيء . تغير جذري ، غالبا ماتواجه بالمقاومه الن االنسان يخاف التحول من المعلوم الى المجهول

  لن تأتي اسئله بأي كلمه انجليزيه   المصطلحات معانا ؟ / 5

  ..الجدول للفهم  من اهميه العالقات مع الموردين نحفظه ؟؟7الجدول محاضره  / 6

  .. عباره عن خمس او ست افكار رئيسيه ؟؟ اشرح داله تاجوشي / 7

  عوائد او على شكل خسارهالجوده تاثر ع المجتمع على شكل   #

وتشير الى ان تخفيض حجم التذبذب حول الهدف يؤدي الى تقليل الخساره وبالتالي وضع تاجوتشي داله لقياس خساره المجتمع .. #
  لتحسين الجوده

 76-84ورقه تنتج مابين على التركز الطريقه التقليديه #

  ان يكون االنتاج مطابقا للوزن المثاليتركز طريقه تاجوتشي على #

  كلما كان االنتاج ابعد عن الوزن المثالي تزداد كداله تربيعيهويعني ان الخسائر 

 

 للطالب بواسطة  أخينا  احملاضرة تسجيل
https://www.youtube.com/watch?v=Vh_q8KSVX74 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vh_q8KSVX74


 -: الثالثة املباشرة احملاضرة

 (بواسطة إرادهـ ) عند الطالبات 
  ذكر في محاضرة الطالبات اهم ما

  يعد مفاتيح ومساعد وقت المراجعه اللون البرتقالي

  بلغة الفهمنتعامل مع المقرر 

  نحسن التطبيق على القانون او مدلوالت هذا القانون ورموزه المسائل الحسابيه

  اله حاسبة لالختباراخذ  يينبغو

  اي عنوان فيه مراحل علينا معرفته بالترتيب

  ورد بالفصل االول وخاصة ما اسماء العلماء مهمه

  اضراتبتكون شامله لكل المح اسئلة االختبار

  ةاالنجليزي باللغةيوجد اي مصلح  ال

  المحاضرة المباشرة الرابعه بتكون لالجابة على استفساراتكم

  من اسئلة الطالبات

 * ( علينا معرفة امثلتها التقويم -الوقاية  -الخارجي  -) الفشل الداخلي واع التكاليف نا

  تحليل باريتوادوات الضبط االحصائي منها 

 ( لوسيندابواسطة ) 
  .. ع اسئلتكم واستفساراتكم ةبشكل سريع باالجاب أسنبد

  .. اسئله الطالبات

  البد ان يأتينا سؤال فيه تطبيق وعلينا ؟؟  في مسائل ام ال/ 1

  مدلوالت القانون من الرموز/ 3                   احفظ القانون/ 2                    احسن التطبيق / 1

  ةان ال نذهب اال ونحسن التطبيق ع االسئل واقول نصيحه لكم

  .. معك ةواي ماده فيها عملي يفترض تحضري االله الحاسب

  ماهي انواع تكاليف الجوده ؟؟ / 2

  تكاليف الوقايه-                  تكاليف التقويم-               تكاليف الفشل الخارجيه-               تكاليف الفشل الداخليه-

البد ان نحصر هذه االنواع االكثر شيوعا ، على الرغم بانها امثله ونتعامل مع االمثله بلغه الفهم ولكن الهميه هذه االمثله وكونها 
  شائعه كثيرا الزم نحضر هذه االنواع

  (الخرده ، اعاده العمل ، اعاده الفحص ، تحليل الفشل ) تكاليف الفشل الداخليه تتكون من ...  كمثال

  ( مردودات ،الكفاله ، فقدان سمعه ، كثره شكاوي العمالء ،اجراءات معالجه الشكاوي ) ليف الفشل الخارجيه تتكون منتكا

  .. قبل ان افهم البد ان احصر االربعه انواع

بشكل مباشر ، انها جوده ولكن  ،، هي الترى حجم التكلفه الظاهره نفسهاوقد يكون حجمها اكبر من  التكلفه المخفيه الغير ظاهره
  ثقيله في وزنها وحجمها

ذلك تقطع جداول االنتاج ، كثره توقف االالت اذا االالت توقفت في كل مره يتاخر االنتاج ، عدم القدره على ايصال الطلبيه  :  مثال
  ,, ه فقدان زبون ،احتماليه دفع غراماتللزبائن بالوقت المحدد ، احتماليه االخالل ، احتماليه ، تشويه سمعه المنظمه ، احتمالي



 

 ,, والبد من حسن استغالل الطاقه االنتاجيه لي ، لتحقيق عائد جيد

  اشكال االنتشار
  .. انا اريد الفكره يا طيبين ... مافي عندي سؤال ارسمي شكال

  اسمهم ادوات الظبط االحصائي 12و  11لكن الفصل 

  كالتالي وردت عندي خمس ادوات هي 11في الفصل 

  حسك السمكه او السبب واالثر#           خريطه تدفق العمليات    #      خريطه المتابعه #          شكل االنتشار#          تحليل باريتو #

  , انا اريد الفكره التي تكمن خلف هذا الشكل يعني تفهمين الى ماذا يشير

  ,,تميزي بين الخطأ والصوابفي االختبار لو سألتي عن معناه تستطيعي ان 

  ... فمثال

شكل االنتشار هو اداه من ادوات الظيط االحصائي للجوده تقوم على تحديد طبيعه العالقات اذا كان هناك عالقه بين هذه  #
  ,, المتغيرات ام ال

 ,, يستطيه هذا الشكل ان يظهر لقوه العالقه واالرتباط لكن لالسف ال

  يربط بين متغيرين مع بعض بحيث تعرفين اذا هناك عالقه او الفي شكل االنتشار تعرفين 

  اذا زاد االول بيزيد الثاني تكون خطيه موجبهففي النتيجه العالقه قد 

  اذا زاد االول بيقل الثاني وقد يكون سالبه

يمكن  يمكن ايصالها ، وال وال بمعنى ان هذه االحداثيات بين االتجاهين االفقي والعمودي متنافره في النقاط  ةعالق وقد يكون ال
 ... ايصالها بخط مستقيم

  ,, انا اريد الفكره من خالل الشكل نستطيع نتنبأ ، ومن خالل القرب لمدى المالئمه

  ,, طريقه حسك السمكه للعالم ايشكاوامثال اخر .. 

  واالثر ة، المشكل راس السمكهيعني هذا  زياده عدد الشكاويي مشكله كالتالي .. حدد ا

  ,, والسبب هناك عمود فقري ، يتصل في اشواك واشواك فرعيه

 ,يعني هناك مشكله فرعيه ، فرعيه فرعيه ، تنبع من المشكال الفرع الى العمود الفقري الى راس السمكه المشكله االكبر

  .. وهكذا

الرقابه على   ثم بعد ذلك اتت خرائط .. المتابعه واستكملت االدوات بخرائط   .. 12هو استكماال للفصل  13ان الفصل ال في حين 
  المتوسطات وهذي طبقنا فيها حاالت عمليه

  .. ممكن سؤال
  او متوسط المتوسطات  xاوجدي المتوسط الحسابي

r ع الوحدات ة/ الرقاب او المدى .. P  ةالتالفاو الوحدات p-1 6=  3/ 567كمثال ..  -  المتوسط = مجموع القيم / عددها  
  .. متوسط المتوسطات .. له مدول قوي , نجمع المتوسطات ونقسمها على عددها

  ,, االهم نعرف نطبق عليها باالضافه الى الرموز ومدلوالتها
  lcl والحد االدنى    ucl لطالبه تبعا للقانون الحد االعلى ةوضح مسأل

  .. للتذكير

  ندرسه وحده ونروح االختبار لكن يفيد كمراجعه : ال اللون البرتقالي

  اي عنوان يكون فيه مراحل نعرف الترتيب والخطوات نتعامل مع الماده بالفهم والتركيز

  باالنجليزييوجد اي كلمه  ال     14شامله لكل الفصول ال  ةاالسئل        اسماء العلماء وخاصه البارزين مهمه

 ,, واالستفسارات ةراح تكون لالسئل    الرابعه يوم الخميس، ةالمحاضر
 

 للطالب بواسطة  أخينا  احملاضرة تسجيل
https://www.youtube.com/watch?v=JzSXWFG4QU8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JzSXWFG4QU8


 -: الرابعة املباشرة احملاضرة

 عند الطالبات 
 بدت المحاضره بسؤال الدكتور هل لديكم أي استفسار حول أي جزئية

 Iso سؤال ماهيطرح 

Iso هي منظمة تمنح شهادة للشركات والوحدات المتميزه بالقطاع الذي تنتمي اليه  

  واكيد منكم من درس التوريد لدينا وتعرف على المالحظات التي نطرحها وهي

 اللون البرتقالي  وقت المراجعه واليعني خالصهيعد مفاتيح ومساعد 
  بلغة الفهمنتعامل مع المقرر 

  القانون ونحسن التطبيقالمسائل الحسابيه نحفظ 

 ( مثل ) مراحل جائزة مالكوم نحفظها بالترتيبين والمراحل والخطوات واوالعن

  ينهماالشكال نفهم الفكره منها والعناوين الرئيسيه يتفرع منها عناوين ممتده نحاول ان نربط ب

  مهمه وخاصة ماورد بالفصل االولاسماء العلماء 

 اسئلة االختبار بتكون شامله لكل المحاضرات

  بالنسبة لعناصر التقييم جيد التي وردت في جائزة ديمنج ومالكوم

  ولكن اعتقد المراحل الحصول للجائزه اولى لنسلط الضوء عليها

  المقرر ةمذاكر تأخروات وال

 

  وهي من الفصول المهمهتكاليف الجوده  المحاضره الثامنهوبدأ بإعادة شرح ولم تكن هناك اسئلة 

  ماهو تصحيح ومنها ماهو منع لحدوث االخطاءوتكاليف الجودة نوعين منها 

 

  : أنواع تكاليف الجودة

 : تكاليف الفشل الداخليه-1

  تحليل الفشل -إعادة الفحص  -إعادة العمل  -العادم / الخرده  

  : تكاليف الفشل الخارجيه -2

  : وهي التكاليف المتعلقه بإكتشاف العيوب ومن أمثلتها

  فقدان السمعة -المردودات  -الكفاله  -شكاوي العمالء  

  تكاليف التقويم -3

 فحص المنتجات -فحص العمليات  -فحص المواد الداخله  

  تكاليف الوقايه -4

  وع األخطاء ومن أمثلتهاتشمل كافة األنشطه المصممه لمنع وق

  التدريب -التدقيق الداخلي  -معدات الفحص  -تخطيط الجودة  

  تكلفة العادم وإعادة العمليركز المدخل التقليدي في تكاليف الجودة على 
  إال أن المدخل الحديث في الجودة يركز على تكلفة الفشل الخارجيه

  ألن الخساره هنا خساره طويلة األمد تتمثل في خسارة المبيعات وفقدان والء العمالء

  : ( تكاليف الجودة المستتره ) المخفيه *

  تكلفة غير ظاهره قد تعود إلى عدم كفاءة األنظمه الموضوعه

  .ومن أمثلتها : طاقة اآلالت الضائعه أو الزائده عن الحاجه

  لضبط العمليات وغيرها التكاليف من خالل استخدام بعض الوسائل اإلحصائيه يمكن تخفيض أو إزالة هذه

 



  : أهداف جمع المعلومات عن تكاليف الجودة وتحليلها وتفسيرها

  إظهار أهمية األنشطه المتعلقه بالجودة أمام اإلدارة بالتعبير عنها كأرقام -1

  مال المنظمة وأرباحهاإظهار تأثير األنشطه المتعلقه بالجودة على نتائج أع -2

  المساعده في تحديد فرص التحسين في الدوائر والعمليات -3

  إمكانية عمل مقارنه مع الدوائر األخرى أو المنظمات األخرى  -4

  وضع أسس للموازنات التقديريه ، وأسلوب للمراقبه على عملية الجودة -5

  افز في المنظمةتوفير معلومات عن التكلفه ألهداف تتعلق بأنظمة الحو -6

معرفة التكاليف الفعليه ومقارنتها بتكاليف الجودة حسب الموازنات التقديريه - 7
  نقاط مهمه 6 : دالة خسارة الجودة *

بشكل جيد يكسبها الحصانه ضد أي انحرافات  رّكز جينيتش تاجوتشي على التصميم الجيد للمنتج وتصميم العمليات-1
  عن الجودة المطلوبه للمنتج

  كما وقد اهتم تاجوتشي بالبيئه الخارجيه وقياس جودة المنتج من وجهة نظر العمالء-2

 فالجودة تؤثر على المجتمع إما على شكل عوائد أو على شكل خساره-3

  وضع تاجوتشي دالة لقياس خسارة المجتمع بسبب المنتج غير الجيد-4

 يؤدي إلى تقليل الخساره وبالتالي تحسين الجودة الهدفوتشير هذه الداله إلى أن تخفيض حجم التذبذب حول -5

والخسائر تزداد كدالة تربيعيه كلما كان االنتاج  طريقة تاجوشي تركز على ان يكون االنتاج مطابقا للوزن المثالي-6
  ابعد عن الوزن المثالي

  واخر نقطه ذكر ان التحسين المستمر هو العمود الفقري للجوده الشامله

 

 للطالب بواسطة  أخينا  احملاضرة تسجيل
https://www.youtube.com/watch?v=n4Y72g0CJa4 

 

 

 

 خالص حتياتنا للجميع بالتوفيق

 صدى األمل/  هنادي خالد

 ...فأكرمته وتوّكل عليك فكفيته  اجعلنا ممن تفائل خبريك اللهم ...

 

https://www.youtube.com/watch?v=n4Y72g0CJa4

