أسئلة وإجببة ملــبدة اجلودة الصف الثبلث
س : 1اختار مو العمود ( أ ) ما يهاسبٌ مو العمود (ب) -:
م

 1األداء

(ب)

(أ)

أداء العمل المطموب تحت ظروف تشغيمية محددة فى فترة زمنية محدد

 2المظير

الخصائص المحسوسة لمسمعة

 3القابمية

التوافق مع المواصفات المحددة بموجب العقد أو من قبل العميل

 4المطابقة

االستفادة الشاممة والدائمة من السمع

 5المتانة

الكيفية التى يتم بيا أداء الوظيفة ومعالميا

 6القابمية لمخدمة

الرونق والشكل واإلحساس التى تولده

 7الجمالية

إمكانية تعديميا أو تصميحيا

 8الدقة

التفاعل بسرعة من العاممين لحل المشاكل المتوقعة

 9االستجابة
اإلجابة :

إنجاز الخدمة بصورة صحيحة منذ أول لحظة

( ، ) 6-7 ( ، ) 7-6 ( ، ) 4-5 ( ، ) 3-4 ( ، ) 1-3 ( ، ) 2-2 ( ، ) 5-1
( ) 8-9 ( ، ) 9-8

س : 2اختار مو العمود ( أ ) ما يهاسبٌ مو العمود (ب) -:
م

(أ)

(ب)

 1المواصفات الخاصة

وتضم مجموعة إقميمية لدول ذات مصالح اقتصادية مشتركة

 2مواصفات الشركات

ىىىى التىىى تصىىدرىا منظمىىات عالميىىة وتتبعيىىا دول مسىىتقمة ذات
مصالح مشتركة وخاصة فى ميدان التجارة الدولية .

 3المواصفات الوطنية
 4المواصفات اإلقميمية

توضى ىىع لتطبيقيى ىىا مجموعى ىىة ذات مصى ىىالح مرتبطى ىىة منتميى ىىة إلى ىىى
صناعة أو مينة معينة .
وىىىى التىىى تضىىعيا الشىىركة أو المنشىىدة ل سترشىىاد فىىى عمميىىات
الشى ىراء واإلنت ىىاج والبي ىىع وميرى ىىا م ىىن العممي ىىات الت ىىى تق ىىوم بي ىىا
الشركة .

 5المواصفات الدولية

ىىىى تمىىك المواصىىفات التىىى تىرتبط بنشىىاط محىىدد أو بنىىود خاصىىة
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يتم تطبيقيا داخل المنشدة .
 6مواص ى ىىفات الجمعي ى ىىات وى ىىى الت ىىى تص ىىدرىا الييئ ىىة القومي ىىة المختص ىىة بش ىىئون التوحي ىىد
أو االتحى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاد أو القياسىىى فىىى بمىد مىىا يعىىد استشىىارة جميىىع األطىراف المعينىىة لينفىىع

المواصفات المينية
اإلجابة :

بيا جميع المواطنين فى ىذا البمد .

( ) 3-6 ( ، ) 2-5 ( ، ) 1-4 ( ، ) 6-3 ( ، ) 4-2 ( ، ) 5-1

س : 3ضع عالمة ( صح ) أو ( خطأ ) أمام العبارات التالية -:

 -1من خصائص األسموب العممى لحل المشاكل اإلدارية تقيىيم القى اررات والتصىرفات اإلداريىة
(

.

)

 -2م ىىن تحمي ىىل البيان ىىات والمعموم ىىات م ىىن نت ىىائل تطبي ىىق األس ىىموب العمم ىىى ف ىىى إدارة المى ىوارد
(

البشرية .

)

 -3م ىىن ش ىىروط التطبي ىىق للس ىىموب العمم ىىى ف ىىى مج ىىال إدارة المى ىوارد البشى ىرية وج ىىود مق ىىاييس
(

)

ومعايير .

 -4من أىداف الرقابة عمى جودة العمميات اإلدارية االستخدام األمثل لمموارد ( .

)

(

)

 -5من أىداف التخزين ضمان تدفق المواد والمنتجات لمجيات المستفيدة .

 -6من الشروط ال زمة لتحقيق أىداف إدارة المخازن زيادة المواد الراكدة .
اإلجابة :

× -1

√ -4

× -2

√ -3

√ -5

× -6

(

)

س :4رتب اخلطوات األساسية التى وضعتًا اهليئة لوضع املواصفات الكياسية -:

أ ) تمثيىىل المنتجىىين والمسىىتيمكين وكىىل مىىن ييميىىم األمىىر فىىى جميىىع م ارحىىل واعىىداد وصىىيامة
المواصفات القياسية .
ب) التعرف عمى اإلمكانيات المعممية إلجراء الفحوص واالختيارات فى المصانع المنتجة.
جى) الوقوف عمى مدى خبرة القائمين باإلنتاج ومياراتيم .
د ) التعرف عمى االحتياجات الفعمية من السمع والمنتجات التى يراد وضع مواصفاتيا .
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ى ىى) مواجيىىة المشىىاكل بطريقىىة عمميىىة إيجابيىىة تتفاعىىل مىىع خىىط التنميىىة الصىىناعية وامكانيىىات
الصناعة .
و ) توزيىىع مشىىروعات المواصىىفات القياسىىية عمىىى جميىىع الجيىىات المعنيىىة التىىى لىىم تمثىىل فىىى
المجان إلبداء الرأى قبل اتخاذ الخطوات النيائية العتماد المواصفات .
ن ) د ارس ىىة إمكاني ىىات اإلنت ىىاج المحم ىىى والتع ىىرف عم ىىى الص ىىعوبات الت ىىى ق ىىد تعت ىىرض تطبي ىىق
المواصفات القياسية .
ى ) تحديد برنامل وضع المواصفات فى أول كل عام بحيث تواجو االحتياجات الفعميىة وتقىوم
بوضع أى تجديد مع األخذ فى االعتبار إعطاء األولوية لممنتجات المعدة لمتصدير .
اإلجابة :

ن  ،ب  ،جى  ،د  ،أ  ،و  ،ى  ،ىى

س :5رتب اخلطوات التالية وفل مراحل الرقابة على اخلط اإلنتاجى -:

أ ) قياس األداء الفعمى .

ب) تحديد معايير األداء .
جى) تصحيح االنحرافات .
د ) مقارنة األداء الفعمى بالمعايير .
اإلجابة :

ب،أ،د،ج

س :6أكمل مكاى الهكط -:

 -1الموارد البشرية ىى األفراد الذين يعممون فى المنظمة .
 -2الموارد المادية ىى كل ما يوجد فى المنظمة من مبانى وأجيزة وآالت .
 -3المى ى ىوارد المالي ى ىىة ى ى ىىى ك ى ىىل المب ى ىىال م ى ىىن الم ى ىىال الت ى ىىى تس ى ىىتخدم لتس ى ىىيير األعم ى ىىال الج ى ىىارة
واالستثمارات الطويمة األجل .
 -4المعمومات واألفكار ىى تشمل األرقام والحقائق والقوانين واألنظمة .
 -5الوقت ىو الزمن المتاح إلنجاز العمل .
 -6يجب أن يتضمن النظام الرقابى موطن الرقابة  ،وضع المعايير  ،قياس األداء .
 -7من أساليب القياس سج ت اإلنتاج  ،التقارير  ،القوائم المالية  ،البحوث الميدانية .
 -8من العيوب التى تحدث أثناء القص عدم دقة الباترون  ،أطراف ممزقة  ،انصيار طبقة .

س : 7ما يى العهاصر الرئيسية الالزمة لهجاح إدارة اجلودة ؟
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اإلجابة :

 -1القيادة الفعالة .
 -2الجودة المعتمدة عمى الرؤية .
 -3مشاركة العاممين فى صبامة رؤية الجودة بالمنظمة .
 -4تحديد توقعات العميل واستراتيجية التطبيق .
 -5فرق العمل عبر اإلدارة الوظيفية .

س : 8ما يى الصروط املهاسبة إلنتاج مهتج وفل متطلبات اجلودة ؟
اإلجابة :

 -1توفير نظام م ارقبة عمى جميع المستويات .
 -2توفير عناصر جيدة لمقيام باألعمال المطموبة .
 -3الصىىيانة والحف ىىاظ عم ىىى اهالت والتجييى ىزات بدفض ىىل ص ىىورة ممكن ىىة إلنت ىىاج من ىىتل جي ىىد أو
خدمة مميزة .
 -4تىىدمين التىىدريب والتدىيىىل ال زمىىين لموصىىول لمنىىتل جيىىد أو خدمىىة ممي ىزة يناسىىب متطمبىىات
العميل .
 -5السعى الدائم لتدمين متطمبات العميل وارضائو .
 -6تحديد الص حيات والمسئوليات بصورة دقيقة .
 -7ضبط الموارد والمشتريات .
 -8التحسين المستمر لمعمميات .
 -9الضبط والتحميل الدائم لمعمميات .
 -11القياس المراقبة المستمرة ألداء العاممين .

س :9ما يى أيداف املراقبة على التصغيل ؟
اإلجابة :

 -1مالئمة التصميم  : Adequacy of Designوىو إلى أى مدى ي ئم التصميم اليىدف
المنشد من أجمو  ،بمعنى آخر مدى تحقيق مواصفات التصميم لمتطمبات العميل .

 -2المطابقة مع التصميم  : Conformance to Designمدى المطابقة مع مواصفات
ىاء عمىىى ىىىذا العامىىل مسىىئوليات العمالىىة تجىىاه
التص ىميم بعىىد إتمىىام عمميىىة التصىىنيع وتحىىدد بنى س
الجودة ومقدرات المنتل المرتبطة بالزمن .
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 -3إتاحةةة المجت ةةة لالاةةت ام  : Availabilityمىىدى إتاحىىة اسىىتخدام العميىىل لممنىىتل عنىىد
الرمبة فى ذلك ويقال أن المنتل متاح ل ستخدام عندما يكون فى حالتو التشغيمية .
 -4االعتما يةةةة  : Reliabilityاحتمىىال أداء المنىىتل لوظيفىىة محىىددة تحىىت ظىىروف تشىىغيل
معروفة مع استمرار األداء لفترة زمنية محددة وبدون فشل .

 -5القابمية لمصياجة  : Maintainabilityمىدى سىيولة إجىراء عمميىات التفتىيش والصىيانة
لممنتل وىناك ث ث طرق إلجراء الصيانة ىما الصيانة الوقائية والصىيانة الدوريىة والصىيانة
الع جية .
 -6اةةلةلة التصةةجيع  : Producabilityمىىدى قابميىىة التصىىميم لمتصىىنيع باسىىتخدام المتىىاح
من الوسائل والطرق والعمميات لمكوادر البشرية العاممة بالمؤسسة .

س : 11ما يى العيوب املمكو حدوثًا فى عملية الفرد ؟
اإلجابة :

 عدد طبقات القماش مير كافية بالنسبة لكمية الم بس المطموب إنتاجيا . ضيق عرض القماش . -طبقات القماش ليست موضوعة فى االتجاه الصحيح .

س :11تكلم عو وظائف اإلدارات التالية ؟
اإلجابة :

( )1إ ارة قام مراقبة ة ة ال امات ( األاااية المااع ة ) :
أ -من اختصاص ىذا القسم فحص واختبار المىواد الىواردة لممنشىدة الصىناعية وتحديىد حاالتيىا
ومدى ص حيتيا لمغرض الذى من أجمو سوف تستخدم ىذه المواد .
ب -يحىىدد الغىىرض مىىن اسىىتخدام ىىىذه الم ىواد نىىوع االختبىىار أو نىىوع التفتىىيش الىىذى يجىىرى عمىىى
المواد سواء كان تفتيشاس بالنظر أو اختيا اسر ميكانيكياس أو طبيعياس أو كيمائياس .

ج ى -يضىىم ىىىذا القسىىم مختبىرات القيىىاس واالختبىىار المركىىزى بمىىا يتمشىىى وي ئىىم مىىرض المنشىىدة
اإلنتاجى .
( )2إ ارة قام مراقبة األ زاء المكةجة لممجتج الجلائى :
 يقىىوم ىىىذا القسىىم بفحىىص وقيىىاس والتفتىىيش عمىىى األجىزاء التىىى سىىتدخل فىىى تجميىىع المنىىتل
النيائى ( السوست – األزرار – الكمف ) – أجزاء المنتل التام القص .
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 يتوقىىف نىىوع التفتىىيش عمىىى الغىىرض المطمىىوب مىىن كىىل جىىزء فيحىىدد مىىا يجىىب أن يفحىىص
بالنسبة لمقياس وىناك ما يجب أن يفحىص بالنسىبة للبعىاد بمقىادير متفاوتىة مىن السىماح
وىناك ما يفحص بالنسبة لموزن .
( )3إ ارة قام مراقبة مراحل اإلجتاج .
 يعتبر ىذا القسم ىىو العمىود الفقىرى فىى الرقابىة وتتوقىف م ارحىل التفتىيش بم ارحىل اإلنتىاج
عمىىى مىىدى الدقىىة المطموبىىة لكىىل مرحمىىة الحقىىة كمىىا أن نىىوع التفتىىيش يتوقىىف عمىىى مىىدى
المطمىىوب فىىى المنىىتل  ،وأن ىواع التفتىىيش إمىىا باختيىىار كىىل منىىتل ( ويطمىىق عمىىى التفتىىيش
 ) %111أو باختيار عينة عشوائية تمثل المنتجات .
 يش ىىمل ى ىىذا القس ىىم مفتش ىىين ( مراقب ىىى إنت ىىاج عم ىىى خط ىىوط اإلنت ىىاج ) وى ىىم ذوى مس ىىئولية
محىىددة ينتقمىىون م ىىن مرحمىىة إلىىى مرحم ىىة سىىعياس وراء تحقيىىق ى ىىدفيم مىىن مطابقىىة اإلنت ىىاج
لممواصفات فى التصميم .

( )4إ ارة قام الفحص الجلائى :

 ويق ىىوم ى ىىذا القس ىىم بفح ىىص المن ىىتل الني ىىائى وم ىىدى مطابقت ىىو ل س ىىتخدام الني ىىائى المق ىىرر
بالمواصفات فى التصميم .

( )5إ ارة اإلحصائيات ال اصة :

 يقى ىىوم ىى ىىذا القسى ىىم بجمى ىىع اإلحصى ىىائيات الخاصى ىىة بنتى ىىائل التفتى ىىيش فى ىىى سى ىىج ت خاصى ىىة
بتحميميى ىىا بغى ىىرض الوصى ىىول إلى ىىى أسى ىىباب االنح ارفى ىىات الحقيقيى ىىة ود ارسى ىىة إمكى ىىان ت فييى ىىا
مستقب س .

 ينحصىىر فىىى واجبىىات كىىل فىىرد ىىىذا التنظىىيم والعمىىل عمىىى تحمىىل المسىىئولية فىىى المحافظىىة
عم ىىى واجب ىىات وظيفت ىىو بقص ىىد الوص ىىول عم ىىى مس ىىتوى الج ىىودة المطم ىىوب وذل ىىك بتنفي ىىذ
متطمبات الوظيفة بكل دقة وأمانة .
 المسئولية تقع عمى جميع أفراد جياز الرقابة الفنية باإلضىافة إلىى ضىرورة مشىاركة أفىراد
اإلنتاج فى تحمل ىذه المسئولية أيضاس .

س : 12ما يى أيداف املواصفات الكياسية ؟
اإلجابة :
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 -1زيادة القدرة اإلنتاجية لممنتجات فى مختمف المجاالت .
 -2التبسيط .
 -3الس مة والصحة وحماية اإلنسان والبيئة .
 -4حماية المستيمك والمنتل .
 -5االتصال والتفاىم بين األطراف المعنية فى األنشطة الصناعية والتجارية .
 -6تخفيض التكاليف والتوفير الشامل فى الجيد اإلنسانى والمواد والطاقة .
 -7زيادة القدرة التنافسية لممنتجات المصرية فى األسواق المحمية والدولية .

س :13أذكر جماالت أنصطة اهليئة مع شرح اثهني مهًم ؟
اإلجابة :

 -1التوحيد القياس .

 -2ضبط الجودة .

 -3المعايرة .

 -4جودة اإلنتاج .

 -5نظام ع مة المطابقة .

 -6نظام ع مة الجودة .
 -8الع قات الدولية .

 -7خدمات المعمومات .

خدمات املعلومات -:

تضىىم الييئىىة مكتبىىة متخصصىىة ومركىىز معمومىىات تىىداوم الييئىىة عمىىى تىىوفير أحىىدث المواصىىفات
المصرية واألجنبية والدولية .

نظام عالمة اجلودة :

ىاء عمىىى طمىىب المؤسسىىات الصىىناعية حيىىث يىىتم وفقىاس ليىىذا النظىىام
وىىىو نظىىام اختيىىارى يطبىىق بنى س
الترخيص ليذه لمؤسسات باستخدام ع مة الجودة المصرية عمى ما تنتجو من سمع ومنتجىات
بعد التحقق من استيفائيا لممعايير واالشتراطات المطموبة .
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