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 جناحي بإرادتي  

 األولالفصل  1439لعام   أسئلة اداره الجودهحل 

 

 يشير المظهر كأحد ابعاد الجوده الى  /1

 مدى تجاوب البائه مع العميل مثل اللطف والكياسه في التعامل -أ

 الصناعهاإلنتاج حسب المواصفات المطلوبه او معايير  -ب

 مدى ثبات األداء بمرور الوقت بمعنى متوسط الوقت الذي يتعطل فيه المنتج عن العمل  -ت

 خصائص المنتج الثانويه التي تمثل الصفات المضافه للمنتج  -ث

 من السمات التي تتميز بها اداره الجوده الشامله مقارنه باالداره التقليديه  /2

 التركيز على جني األرباح  -أ

 المورديين كمستغليينالنظره الى  -ب

 التركيز على العميل الداخلي والخارجي -ت

 التحسين وقت الحاجه  -ث

 احد ابرز العلماء في مجال اداره الجوده الشامله الذي نادى بفكره العيوب الصفريه هو  /3

 W.Edward Demingادوارد دينمج  -أ

 Kora Ishikawaكاورو ايشيكاوا  -ب

 Philip Grosbyفيليب كروسبي  -ج

 Joseph Juranجوزيف جوران  -د

 

 واحده من التالي ليست من المبادئ التي ينبغي ان تلتزم بها المنظمه وفقا لفلسفه ديمنج وهي : /4

 س على السعر األقلاالعتماد على جوده المواد المشتراه ولي -أ

 العمل على تحديد اهداف رقميه للعاملين  -ب

 عدم االعتماد على الفحص الكلي -ت

 والتطور الذاتيتشجيع التعلم  -ث

نظام أساسه منع وقوع األخطاء والقضاء على أسبابها منذ البدايه _ وصف الحدى مراحل تطور مفهوم اداره الجوده  /5

 الشامله وهي :

 ضبط الجوده -أ

 تأكيد الجوده -ب

 الفحص -ت

 حلقات الجوده  -ث

 

 

 

 

احدى مراحل عمليه التغيير التي يتم من خاللها تحديد مؤشرات األداء والتي يراعي من ضمنها المتأثرين بالتغيير  /6

 والتغييرات السابقه هي :
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 تحديد المشاكل الحقيقيه -أ

 تنفيذ التغيير -ب

 اختيار االستراتيجيه المناسبه -ت

 تخطيط برامج التغيير -ث

 : التغيير مقاومة من للحد اإلدارة لها تلجأ التي األساليب من  ليست  التالي من واحدة /7

 ابعاد القوى المعوقه للتغير -أ

 امكانيه استخدام التهديد والعقاب في نهايه االمر -ب

 شرح فوائد التغير التي يمكن ان تعود على المنظمه والموظف وكافه األطراف المتاثره بالتغيير -ت

 اعالم الموظفين مسبقا بالتغيير المنوي اجراؤه  -ث

 

 واحده من العبارات التاليه خاطئه حول مجاالت التغيير في ظل اداره الجوده الشامله وهي : /8

 اليتناسب الهيكل التنظيمي الطويل مع المنظمات التي تطبق اداره الجوده الشامله  -أ

 ينبغي ان يتصف أسلوب االداره بالثبات وتقليل مساحه االستقالليه في العمل  -ب

 تكون الجوده محورها ينبغي العمل على بناء ثقافه تنظيميه  -ت

 تقتضي اداره الجوده الشامله اعاده تصميم العمليات عبر اجراء تغييرات جذريه في العمل  -ث

 

 واحده من العبارات التاليه خاطئه حول رضا العميل ومعالجه شكواه وهي :  /9

 كان أداء المنتج مساوي لتوقعات العميل يكون العميل بذلك راضي اذا -أ

 يقصد بالعميل الخارجي المستخدم التالي لما هو منتج من الوحده المعنيه داخل المنظمه -ب

 يعتبر نظام االقتراحات احد أساليب االستماع لصوت العميل  -ت

 هدفه الشكوى  يهدف العميل المستغل للحصول على مزايا اضافيه من شكواه واليكمن -ث

 نظام قائم على التنبؤ واالهتمام بحاجات العميل ورغباته وتوقعاته  /10

 رضا العميل -أ

 QFDانتشار وظيفه الجوده  -ب

 التوجه بالعميل -ت

 Cano Modelنموذج كانو لرضاء العمالء  -ث

 بكونها  Cano Modelتتصف المتطلبات الجاذبه ضمن نموذج كانو لرضا العمالء  /11

 المتطلبات لن يزيد من مستوى رضا العميلالوفاء بهذه  -أ

 عدم الوفاء بهذه المتطلبات سيشعر العميل بعدم الرضا  -ب

 غير معبر عنها من قبل العميل  -ت

 متوقعه من قبل العميل  -ث

 QFDمن فوائد انتشار وظيفه الجوده  /12

 توفير الوقت المخصص لتطوير المنتج -أ

 الحد من توجه العاملين نحو المنظمه -ب

 تكلفه خدمه مابعد البيع زياده -ت

 انخفاض الحصه السوقيه للمنظمه  -ث

 ( وفقا لنظريه الشبكه االداريه العائده للباحثان بليك وموتون الى :1,1يشير االحداثي )  /13

 القياده المثاليه ) قياده الفريق ( -أ

 القياده الضعيفه -ب
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 القياده االجتماعيه -ت

 القياده المتسلطه  -ث

 ليست من الخصائص التي ينبغي توفرها في القياده الناجحه ضمن اداره الجوده الشامله : /14

 النظر الى المشاكل على انها فرص للتعلم -أ

 اثبات االلتزام نحو الجوده كشعارات وليس كممارسات  -ب

 التأكيد على الوقايه بدال من العالج  -ت

 تشجيع الموردين على المشاركه مع فرق العمل  -ث

 اهم المحددات او الصعوبات امام فاعليه القياده في التحول لتطبيق اداره الجوده الشامله من  /15

 اختالف المرؤوسين في الميل لالستقالليه وتحمل المسؤوليه  -أ

 اتصاف القائد بالقدره والمهاره العاليه  -ب

 وجود ثقه عاليه بين القائد والمرؤوسين  -ت

 وضوح مهام العمل وواجباته  -ث

 األهداف الرئيسيه ضمن عمليات االداره االستراتيجيه في المرحله :يتم تحديد  /16

 الثانيه -أ

 الثالثه -ب

 الرابعه -ت

 الخامسه  -ث

 االستراتيجيه التي تتبعها المنظمه عند قناعتها بمركزها التنافسي في السوق لبلوغ أهدافها هي ,  /17

 استراتيجه االستقرار  -أ

 استراتيجيه التركيز -ب

 االستراتيجيه الدفاعيه -ت

 االستراتيجيه الهجوميه  -ث

 

استراتيجية مهمة في مجال الجودة تسعة لتطوير العمليات داخل المنظمة عبر القيام بتقييم العمليات بشكل كامل   /18

 ودراسة العالقات فيما بينها فضال عن اجراء المقارنة المرجعية هي

 التركيز على العمالء .أ

 تدريب الجودة المكثف .ب

 تحسين الجودة .ج

 اإلدارة العليا ضبط الجودةتولي  .د

 

 ضمن فلسفة إدارة الجودة الشاملة ينبغي ان تتوفر في الحوافز عدة اعتبارات منها /19

 عدم منح الحوافز لمستحقيها امام العاملين .أ

 استخدام الحوافز المادية بشكل متوازي مع الحوافز المعنوية .ب

 ج المنظمةتجنب منح عالوة جودة سنوية لكافة العالمين على أساس نتائ .ج

 عدم االهتمام بتوقيت دفع الحوافز .د
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يكون  –أداة تعزز الشعور بالملكية النفسية لدى العاملين عبر ترسيخ مساهمتهم في كل النواحي اإلدارية بالمنظمة  /20

 العاملين اكثر التصاقا بأهداف المنظمة مفهوم يشير الى 

 تمكين العاملين .أ

 (  QFDانتشار وظيفة الجودة )  .ب

 الدوافع .ج

 اندماج العاملين .د

 

 العوامل التي تقود لنجاح تميكن العاملين في المنظمة  /21

 تجنب تدريب المرؤوسين على القيام باألعمال الموكلة لهم .أ

 الحد من التغذية العكسية لالتصال داخل المنظمة .ب

 ضعف رغبة الرؤساء بتحويل الصالحيات للمرؤوسين .ج

 وجود نظام عادل للتعيين .د

 

 اهداف التدريب وموضوعاته ومستلزماته ضمن احدى مراحل عملية التدريب وهيتتحد  /22

 تصميم البرنامج التدريبي .أ

 التحضير للبرنامج وتجهيز المادة التدريبية .ب

 تحديد االحتياجات التدريبية .ج

 تنفيذ  البرنامج التدريبي .د

 

 ( JIT من ابرز الفوائد الناتجة عن تطبيق نظام الشراء بالتوقيت المطلوب )  /23

 زيادة وقت انتظار وصول المواد من مخازن المنظمة .أ

 شراء كميات كبيرة وبأسعار أقل .ب

 زيادة المساحات المخزنية .ج

 تقليل المساحة المخصصة لإلنتاج والعمليات .د

 

 ( JIT ليست من الشروط التي ينبغي توفرها في نظام الشراء بالتوقيت المطلوب )  /24

 عليها قبل عملية التسليمالعمل على اجراء الفحوصات المتفق  .أ

 توريد كميات أكبر من المطلوب لتفادي اية طلبات عاجلة .ب

 قرب مكان المورد من مصنع المورد .ج

 الدقة في مواعيد التسليم من قبل المورد .د

 

 واحدة من العبارات التالية خاطئلة حول العوامل التي توثر في إختيار مصدر الشراء , وهي :  /25

 تفضل المنظمات التعامل مع كبار الموردين بحكم المرونة النسبية عند إختالف كمية الطلب  .أ

 تفضل المنظمات التعامل مع الموردين الذين يقدمون تسهيالت أكثر في الدفع  .ب

 من الضروري اإلطالع على المركز المالي للمورد عند التحديد مصدر الشراء .ج

  عند اختيار الموردين وفقا الداره الجوده الشامله تؤخذ العالقات الشخصيه بعين االعتبار .د

 

 تكاليف الفشل الداخلية ضمن تكاليف الجودة :  /26

 التدريب  .أ

 تخطيط الجودة  .ب

 إعادة الفحص  .ج

 التكلفة  .د
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 واحدة من العبارات التالية خاطئة حول التكاليف الجودة و هي :  /27

 يرى المدخل الحديث للجودة بأن خسارة الفشل الخارجي طويلة األمد  تمتد لفقدان والء العمالء  .أ

 يساهم تخزين المواد الفائضة عن الحاجة بتخفيض تكاليف الجودة غير ظاهرة ) المستترة(  .ب

 بهدف الحيود السداسي لتحقيق مردود مادي أعلى عبر تقديم المنتاجات خاليه تقريبا من العيوب  .ج

 بأن الجودة األعلى تؤدي الى تخفيض الكلفة   Philip Crosbyاشار فيليب كروسبي  .د

 

 :  Genichi Taguciمن سمات دالة الخسارة الجودة لجينيتش تاجوتشي  /28

 تشير الدالة لكون الخسارة تزداد كدالة تبيعية كلما كان األنتاج أقرب من الوزن المثالي  .أ

 تشير الدالة بأن زيادة حجم التذبذب حول الهدف يؤدي الت تقليل ال تكلفة و تحسين الجودة  .ب

 اهتم تاجوتشي بالبيئة الخارجية , و قياس جودة المنتج من وجهة نظر العمالء  .ج

 اشار تاجوتشي بأن التصميم الجيد للمنتج و العمليات يزيد من إحتمالية ظهور إنحرافات في الجودة  .د

 

أحد انواع التكاليف الفشل الداخلية التي تشير للتكاليف المتعلقة بالمواد و العمالة و المصاريف األخرى التي تدفع  /29

 في سبيل إصالح المنتجات المعيبة : 

 تحليل الفشل  .أ

 إعادة العمل  .ب

 العادم/ الخردة  .ج

 شكاوي العمالء  .د

 

مر , و التي تشير لتنفيذ الخطة وتطبيق التغيير في في مجال تحسين المست (PDCA Cycle)احدى مراحل مدخل  /30

 نطاق محدود هي : 

 إفحص  .أ

 عدل  .ب

 خطط  .ج

 إفعل  .د

 

 Juran Trilogyيتم مقارنة نتائج اإلختبارات بالمتطلبات األساسية للعمالء ضمن إحدى مكونات ثالثية جوران  /31

 : وهي 

 التحسين  .أ

 إفحص  .ب

 التخطيط .ج

 رقابة الجودة  .د

 

 تتمثل مرحلة الثانية ضمن الطريقة العلمية للتحسين المستمر بمرحلة :  /32

 وضع تصور للعمليات المستقبلية  .أ

 تحليل العمليات الحالية  .ب

 تحديد النطاق  .ج

 تحديد الفرص  .د

 

 احدى مراحل الطريقة العلمية للتحسين المستمر التي تقوم على تحديد المشاكل و تكوين فرق العمل هي :  /33

 تحديد النطاق  .أ

 وضع تصور للعمليات المستقبلية  .ب

 تحليل العمليات الحالية  .ج

 تحديد الفرص  .د
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 المرحلة الرابعة لعملية المقارنة المرجعية باعتبارها أحد األنشطة الداعمة للتحسين المستمر بـ : /

 وضع خطة عمل إلجراء التحسينات الضرورية .أ

 إقرار نقاط الضعف والقوة لدى المنظمات األخرى الداخلة ضمن نطاق المقارنة  .ب

 جمع المعلومات الضرورية وغير الضرورية ودراستها وتحليلها  .ج

 تكوين فريق عمل ألداء المهمة  .د

 

 من خصائص " مستوى مستخدمو األدوات " ضمن مستويات تبني ادارة الجودة الشاملة :  /35

 ( سنوات من ممارسة تحسينات الجودة مع االهتمام بتغيير الثقافة 5-8بعد مضي )تصل إليه المنظمة  .أ

 تصل إليه المنظمة بعد مضي )عشر سنوات فأكثر( من ممارسة تحسينات الجودة .ب

 ( سنوات عادةً , مع استخدام األساليب االحصائية 3-5وجود خبرة لدى المنظمات في تحسين الجودة من )  .ج

 سنوات فأقل (   3مجال تحسين الجودة )  حداثة عهد المنظمات في .د

 

 من خصائص المنظمات ضمن " مستوى المترددون " لتبني إدارة الجودة الشاملة /36

 دائرة الجودة غير فعالة وليس لها تأثير كبير على سير األمور .أ

 دفع األجور على أساس الوحدات المنتجة دون مراعاة المطابقة مع المعايير الموضوعة  .ب

 دافعية العالمين من خالل التهديد بالعقابإثارة  .ج

 تركيز جهود تحسين الجودة على دوائر التصنيع والعمليات فقط .د

 

 واحدة من العبارات التالية خاطئة حول مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة , وهي /37

 رقابةتقوم أنظمة الرقابة على أساس الرقابة المتزامنة إضافة للرقابة البعدية ضمن مرحلة ال .أ

 تتضمن مرحلة التخطيط تشكيل مجلس الجودة .ب

 تسعى المنظمة لنشر تجاربها ونجاحاتها في المرحلة المتقدمة من التطبيق .ج

 تأتي عملية التنفيذ في المرحلة الثالثة ضمن مراحل التطبيق .د

 

 من سمات المنظمات التي تلجأ للتوصيف بالعالمة التجارية /38

 ال تعتمد في انتاجها على مواصفات سرية  .أ

 تحدد مستويات انتاجها في احجام كبيرة  .ب

 ال يخضع انتاجها للعامل التقني .ج

 تعرض منتجاتها في ظروف تنافسية قوية .د

 

 

 

 طريقة لتوصيف جودة المواد المشتراه تعبر عن الجودة من الناحية الفنية كتجانس الشكل , هي /39

 توصيف األداء .أ

 العينات .ب

 التدريج .ج

 العالمة التجارية .د

 

 مؤشر أداء يركز على جانب المخرجات من العملية ويقيس مدى بلوغ المنظمة للنتائج المرغوبة  /40

 اإلنتاجية .أ

 اإلنتاجية المتوقعة .ب

 الكفاءة .ج

 الفعالية .د
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وان قيمه المخرجات قد زادت من  9200الى  1000علمت بأن قيمه مدخالت احدى المنظمات قد انخفضت من  اذا /41

 فإن مقدار الزياده في االنتاجيه هو:  16800الى  15000

 1.38 -أ

 0.33 -ب

 1.50 -ت

 0.18 -ث

 

 الشاملة الجودة إدارة تطبيق معوقات من /42

 عدم وجود انسجام بين أعضاء فريق العمل .أ

 الشاملة الجودة إدارة تطبيق جراء المنظمة تحققها أن يمكن التي الفوائد استعجال عدم .ب

 التخويف منه وعدم العامين لدى التغيير قبول .ج

 العمل وفرق العاملين يحققها التي اإلنجازات عن المعلومات إيصال سرعة .د

 

وجود تحسين في مستوى  الفروقات بين الوحدات المنتجة من حيث تماثلها مع بعضها والتي ال يفترض تقليلها /43

 مفهوم يشير الى –الجودة 

 االختالفات اإلحصائية .أ

 االنحرافات .ب

 دقة أدوات القياس .ج

 الحدود العليا والدنيا للجودة .د

احدى أدوات الضبط االحصائي التي تقوم على تمثيل المشكلة واسبابها الرئيسية والفرعية عبر شكل يشبه حسك  /44

 السمكة : هي

 خريطة المتابعة  .أ

 مة المراجعةقائ .ب

 خريطة السبب واالثر .ج

 تحليل باريتو .د

 

 هذه عن أولية فكرة بهدف تكوين متغيرين بين واالرتباط العالقة طبيعة لعرض التي اإلحصائي الضبط أدوات إحدى /45

  , العالقة

 : هي العالقة تلك وقوة طبيعة لمعرفة إحصائيا ناحية من كافية أال أنها غير 

 قائمة المراجع  .أ

 االنتشارشكل  .ب

 تحليل باريتو .ج

 خريطة تدفق العمليات .د

 للجودة اإلحصائي الضبط أدوات كأحد العمليات تدفق خريطة على تنطبق ال التالية العبارات من واحدة /46

 الجودة إدارة نظم ضمن العمليات لتوثيق الخريطة هذه تهدف .أ

 تساهم الخريطة في تحديد مشاريع التحسينات المستمرة  .ب

 الدائرة ضمن هذه الخريطة للنشاط / عملية.يرمز شكل  .ج

 يرمز شكل المثلث ضمن هذه الخريطة لعملية عطل / انتظار .د

 

 

 



8 
 جناحي بإرادتي  

 

 

 واحدة من العبارات التالية خاطئة حول " خريطة الرقابة على المتوسطات" للضبط االحصائي /47

 ( الى اقل حد , مسموح به لالنحرافات   UCLيشير الحد األعلى للرقابة ) .أ

 يشير المدى الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة في العينة  .ب

 ضمن خريطة الرقابة على المتوسطات الى وسط الحسابي لمتوسطات العينات �̅�يشير  .ج

 يحتسب الخط الوسط من خالل قسمة مجموع القيم على عددها .د

 

 

 التالفة بالرمزيعبر عن الوسط الحسابي للوحدات التالفة ضمن خريطة الرقابة على الوحدات  /48

 �̅� .أ

   �̅� .ب

 �̿� .ج

 2A .د

يعود نموذج التميز الذي يتضمن تسعة معايير رئيسية لتقييم أداء المنظمات الى احد جوائز إدارة الجودة الشاملة  /49

 وهي

 الجائزة األوروبية للجودة .أ

 جائزة مالكوم بالدريج الوطنية للجودة .ب

 جائزة التميز الوطني للجودة  .ج

 جائزة ديما .د

 للجودة بمرحلة  الوطنية بالدريج مالكوم جائزة مراحل ضمن الثانية المرحلة تمثل /50

 اجراء المراجعات الخاصة بالزيارات الميدانية .أ

 اجراء المراجعة الجماعية من قبل حكام الجائزة .ب

 استالم طلبات الترشح للجائزة من المنظمات الراغبة  .ج

 المراجعة المستقلة على أساس فردي .د

 

 

 زارينا.. صدى األمل ..    لوسيندآ العصاميه

 والشكر موصول لمن وافانا ,, 


