
أعئهخ انًشاخؼخإداسح اندىدح

 ظهم )اخزبس( اإلخبثخ انصحُحخ يًب َهٍ:

:العميل الذي يهتم بالنتائج وحل المشكالت، وال تهمه األعذار، هو (1)
.انؼًٛم دائى انشكٕٖ (أ )

.انؼًٛم انسهٛى )انظبيذ( (ة )

 .انؼًٛم انًغزغم (ج )

 .انؼًٛم انًٕضٕػٙ (د )

:رزًثم انًشحهخ انثبنثخ ضًٍ إخشاءاد يؼبندخ انشكبوٌ ثــ (2)

.االرظبل ثبنؼًٛم إلثالغّ ثسم انشكٕٖ انًمذيخ يُّ (أ )

 .نًُبعت نسم انًشكهخارخبر انمشاس ا (ة )

.ئخشاء انزسمٛمبد ٔاالعزفغبساد زٕل انشكٕٖ (ج )

.غشثهخ انشكبٔ٘ ٔاالْزًبو ثبنًٕضٕػٛخ يُٓب (د )

إحذي يزطهجبد انًُزح ضًٍ "ًَىرج كبَى نشضب انؼًالء" وانزٍ رًثم دسخخ أكجش فٍ انزأثُش ػهً سضب  (3)

 :هٍ انؼًُم، وانزٍ رزصف ثكىَهب غُش يزىقؼخ وغُش يؼجّش ػُهب يٍ انؼًُم،

.انًزطهجبد اندبرثخ (أ )

 .يزطهجبد األداء (ة )

.انًزطهجبد األعبعٛخ (ج )

 يزطهجبد اإلَدبص. (د )

:يٍ األيىس انزٍ َُجغٍ يشاػبرهب ػُذ صُبغخ أسئهخ االسزجبَخ ثُغُخ خًغ انًؼهىيبد يٍ انؼًالء (4)

.أٌ ركٌٕ األعئهخ يسذدح    (أ )

.انزشكٛض ػهٗ األعئهخ اإلٚسبئٛخ انزٙ رٕزٙ نهؼًٛم ثاخبثخ يسذدح (ة )

 .ًٍٛ أكثش يٍ يؼهٕيخ ٔازذح فٙ عإال ٔازذرض (ج )

.خًٛغ يب ركش    (د )

(:(QFDيٍ فىائذ اَزشبس وظُفخ اندىدح  (5)

.رٕفٛش انٕلذ انًخظض نزطٕٚش انًُزح    (أ )

.رؼًٛك رٕخّ انؼبيهٍٛ َسٕ انًُظًخ (ة )

 .رخفٛض ركهفخ خذيخ يب ثؼذ انجٛغ (ج )

 .خًٛغ يب ركش  (د )

: ، وهٍخبطئخذح خًُغ انؼجبساد انزبنُخ صحُحخ حىل انؼًُم ػذا واح (6)

ٚزى انزشكٛض فٙ ئداسح اندٕدح انشبيهخ ػهٗ زبخبد ٔسغجبد انًغزخذو األخٛش نهًُزح.    (أ )

.ٚمظذ ثبنؼًٛم انذاخهٙ انًغزخذو انزبنٙ نًب ْٕ يُزح يٍ انٕزذح انًؼُٛخ (ة )

.رؼزجش االعزجبَبد يٍ أكثش انطشق اعزخذايبً ضًٍ أعبنٛت االعزًبع نظٕد انؼًٛم (ج )
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.انًُزح يغبٔ٘ نزٕلؼبد انؼًٛم ٚكٌٕ انؼًٛم ثزنك عؼٛذئرا كبٌ أداء     (د )

:ػهً َظشَخ انشجكخ اإلداسَخ نهجبحثبٌ ثهُك ويىرىٌ، ًَط (9.1)ًَثم االحذاثٍ  (7)

 .انمٛبدح انًثبنٛخ (أ )

 .انمٛبدح االخزًبػٛخ (ة )

 .انمٛبدح انًؼزذنخ (ج )

 انمٛبدح انًزغهطخ. (د )

:ُبدح انُبخحخ، وهٍواحذح يٍ انزبنٍ نُسذ يٍ انخصبئص انزٍ َُجغٍ رىفشهب فٍ انق (8)

 .انزأكٛذ ػهٗ انؼالج ثذالً يٍ انٕلبٚخ (أ )

 انزأكٛذ ػهٗ انزطٕٚش ثذالً يٍ ئخشاء انظٛبَخ فمظ. (ة )

 .رشدٛغ انزؼبٌٔ ثذالً يٍ انزُبفظ (ج )

 .انُظش نهًشبكم ػهٗ أعبط أَٓب فشص نهزؼهى (د )

:نشبيهخأهى انًحذداد أو انصؼىثبد أيبو فؼبنُخ انقُبدح فٍ انزحىل نزطجُق إداسح اندىدح ايٍ  (9)

.اردبْبد انًشؤٔعٍٛ ٔيٕٛنٓى (أ )

 .ٔضٕذ يٓبو انؼًم ٔٔاخجبرّ (ة )

.انزضاو اإلداسح انؼهٛب ثبنشؼبساد انزٙ رشفؼٓب (ج )

صٚبدح انثمخ انًزجبدنخ ثٍٛ انمبئذ ٔانًشؤٔعٍٛ. (د )

أٌ دوس اإلداسح انؼهُب فٍ يدبل اندىدح َزهخص فٍ ػذح أيىس،  (ISO)أضبفذ انًُظًخ انذونُخ نهًىاصفبد  (01)

 يُهب:

.عٛبعخ اندٕدح ٔأْذافٓبٔضغ (أ )

 .َشش ٔرؼًٛى عٛبعخ اندٕدح ٔأْذافٓب (ة )

.ضًبٌ انزشكٛض ػهٗ اززٛبخبد انؼًٛم (ج )

 .خًٛغ يب ركش (د )

يٍ انًشركزاد انزٍ َدت رُفُزهب حزً رؼزجش اإلداسح يهززيخ ردبِ اندىدح: (00)

.ػذو ارخبر لشاس انششاء اػزًبداً ػهٗ انغؼش ٔزذِ (أ )

 .ًشانزضاو لظٛش األخم ئصاء انزسغٍٛ انًغز (ة )

.انسفبظ ػهٗ انطشق انمذًٚخ نإلششاف ٔانزذسٚت ٔػذو رغٛٛشْب (ج )

.Zero Defectsانجُؼذ ػٍ فهغفخ انؼٕٛة انظفشٚخ  (د )

:ثــ االسزشارُدُخرخزص انؼًهُخ انثبنثخ نإلداسح  (02)

.انشؤٚب انمٛبدٚخ (أ )

.رسذٚذ األْذاف انشئٛغخ (ة )

 . رسهٛم انجٛئخ (ج )

 .سعبنخ انًُظًخ (د )
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:نزٍ َُجغٍ رىفشهب فٍ األهذاف اندُذح، وهٍواحذح يٍ انزبنٍ نُسذ يٍ انششوط ا (03)

.يسذدح (أ )

 .لبثهخ نهمٛبط (ة )

.يثبنٛخ ٔٚظؼت رسمٛمٓب (ج )

 .ضًٍ ئطبس صيُٙ (د )

إحذي اإلسزشارُدُبد انزٍ رزجؼهب انًُظًخ نهىصىل إنً أهذافهب، وانزٍ رسزهذف االهزًبو ثبنظشوف انذاخهُخ  (04)

 :نهًُظًخ يثم انزذسَت، وإػبدح ثُبء انهُكم انزُظًٍُ، هٍ

اإلعزشارٛدٛبد انذفبػٛخ. (أ )

 االعزشارٛدٛبد انٓدٕيٛخ. (ة )

 اعزشارٛدٛبد االعزمشاس. (ج )

اعزشارٛدٛبد لٛبدح انزكهفخ. (د )

يٍ أهى االسزشارُدُبد انًزجؼخ فٍ يدبل اندىدح انزٍ رسؼً نزطىَش انؼًهُبد داخم انًُظًخ، وانزٍ رقىو ػهً (05)

 :رقُُى انؼًهُبد ثشكم كبيم ودساسخ انؼالقبد فًُب ثُُهب

.ٛض ػهٗ انؼًالءانزشك (أ )

 .رسغٍٛ اندٕدح (ة )

.رٕنٙ اإلداسح انؼهٛب ضجظ اندٕدح (ج )

 .رذسٚت اندٕدح انًكثّف (د )

:حىل انؼالقخ ثٍُ إسزشارُدُخ اندىدح وإسزشارُدُخ انًُظًخ، وهٍ خبطئخؼجبساد انزبنُخ واحذح يٍ ان (06)

.ُٚجغٙ يشاػبح ركُٕنٕخٛب اإلَزبج انًزٕفشح فٙ انًُظًخ ػُذ رسذٚذ ئعزشارٛدٛخ اندٕدح (أ )

 رسذد انًُظًخ ئعزشارٛدٛخ اندٕدح ثشكم يغزمم ػٍ االعزشارٛدٛخ انؼبيخ نٓب.  (ة )

يٍ انضشٔس٘ ئثالؽ األطشاف انًشزشكخ فٙ انؼًهٛخ اإلَزبخٛخ ثبنًؼبٚٛش ٔانًٕاطفبد انًطهٕثخ نزظًٛى  (ج )

 انًُزح.

 .يٍ انضشٔس٘ أٌ ركٌٕ ئعزشارٛدٛخ اندٕدح يسذدح ٔيؼشٔفخ نكبفخ اندٓبد داخم انًُظًخ ٔخبسخٓب (د )

:رزًثم انحبخخ انثبَُخ وفقبً ألونىَبد اإلشجبع ضًٍ َظشَخ إثشاهبو يبسهى نهحبخبد اإلَسبَُخ ثــ (07)

.انسبخبد االخزًبػٛخ (أ )

 .انسبخبد انفغٕٛنٕخٛخ (ة )

 .األيبٌزبخبد  (ج )

.زبخبد انزمذٚش ٔاالززشاو (د )

:هبضًٍ فهسفخ إداسح اندىدح انشبيهخ َُجغٍ أٌ رزىفش فٍ انحىافز انًبدَخ ػذح اػزجبساد، يُ (08)
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.ػذو سثظ انسبفض ثبألداء (أ )

 .اعزخذاو انسٕافض اندًبػٛخ (ة )

.عُٕٚخ نكبفخ انؼبيهٍٛ ػهٗ أعبط َزبئح انًُظًخخٕدح ردُت يُر ػالٔح  (ج )

 خًٛغ يب ركش (د )

:َؼزًذ َدبذ رًكٍُ انؼبيهٍُ ػهً ػذح ػىايم هبيخ، يُهب (09)

.ضؼف انثمخ ثٍٛ انشؤٔعبء ٔانًشؤٔعٍٛ (أ )

.ًشؤٔعٍٛيذٖ سغجخ انشؤٔعبء ثزسٕٚم انظالزٛبد نه (ة )

 .ػذو فؼبنٛخ َظبو انزغزٚخ انؼكغٛخ فٙ انًُظًخ (ج )

 .ػذو رذسٚت انًشؤٔعٍٛ ػهٗ رسًم انًغإٔنٛخ (د )

:األهذاف انشئُسخ انزٍ َسؼً رذسَت اندىدح أسبسبً إنً رحقُقهب نذي انًىظف انًزذسةيٍ  (21)

 .صٚبدح انًؼهٕيبد (أ )

 .رغٛٛش االردبْبد (ة )

 .رسغٍٛ انًٓبساد (ج )

 .خًٛغ يب ركش (د )


