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شرح مسائل إدارة الجودة ل سلطان المغیري 

) 11طریقة حل مسائل مقرر  ادارة الجودة ( محاضرة 

 59ملخص بوسي كات  صفحة 

 

 مسائل تكررت في النماذج السابقھ : 6 فیھا تقریبا 11طبعا المحاضرة 

 وكلھا یطلب االنتاجیة . 

الطریقھ مختصره ومبسطھ جدا جدا  

ناخذ واحد من االسئلھ كمثال نشرح علیھ الطریقھ . 

  

 سؤال یقول :  35في تبویب ام جھاد صفحة 

 

 دوالر ، وان 14600 دوالر الى 15000بافتراض ان قیمة مدخالت احدى المنظمات قد انخفضت من 
وجود اربع خیارات .. ن دوالر فان االنتاجیة تكون : و16600 الى 14400المخرجات قد زادت من 

 

طیب نبي نحل المسألھ ھذي والباقي سوو نفس الطریقھ بالخطوات التالي :  

 

ا یجي دائم) ناخذ الرقم الثاني وھو 16600و11400- ندور كلمة المخرجات یكون معھ رقمین  اللي ھن ( 1
) ونحطھ في البسط  16600بعد كلمة إلى اللي ھو ( 

 

 ) ناخذ الرقم الثاني اللي یجي 14600 و 15000- نروح لكلمة المدخالت وبعد یجي معھا رقمین  اللي ھم ( 2
 ونحطھ في المقام  14600بعد كلمة إلى  وفي المسألھ واضح انھ 

 

 2.44ویطلع الناتج =  14600   16600 ÷العادیة- نقوم بعملیة القسمة 3

 

ونفس الكالم والخطوات نعملھا مع باقي االمسائل .  

 

||



 13 الجودة | ملخص المحاضرة إدارة

 

 ة  من ادوات الظبط االحصائي للجودأداةالمحاضرة تتكلم عن ( خرائط المتابعھ و خرائط المراقبھ ) اخر 

 : خریطة المتابعة / أوال

 

تعریف خریطة المتابعة :  

من اسمھا نفھم انھا تستخدم عند عرض بیانات لظاھرة او مشكلة نقوم بتتبعھا او متابعتھا لفترة معینة  

 

 توضح لمسؤول الجوده  فائدة خریطة المتابعھ :

- استمرار ثبات القرارات لظاھرة او مشكلھ معینة  1

- التعرف ع اختالف القرارات من من فترة لـ أخرى . 2

 

كیفیة ( طریقة) االستفادة من خریطة المتابعة :  

- حساب المتوسط الحسابي لقیم الظاھرة  1

-معرفة اتجاھات القیم .  2

 

ثانیا : خرائط الرقابة : 

 

 بعد من اسمھا نعرف انھا تستخدم لرقابة اداء العملیات + التعبیر عن اختالفات االنتاج تعریفھا :
بصورة رقمیة حسابیة .  

 

مكونات ( محتویات) خرائط الرقابة :  

تتكون من ثالث خطوط رئیسیھ كل خط یعبر عن شغلھ معینھ لھا قانون ( ركزوا ع ھذي یسھل علیكم 
القادم ) .  

 

 

 



 خط الوسط او الوسط الحسابي   :األولالخط 

عدد القیم  ÷قانونھ : ناتج جمع القیم 

 

  ) ( UCL للرقابة األعلى الحد الخط الثاني :

وھذا نجیبھ عن طریق ( اضافة ثالث انحرافات للوسط الحسابي ) . 

ucl= 

الوسط الحسابي + ثالث انحرافات ( من الجدول ناخذھا )   

 

  )( LCL للرقابة  األدنى الحد الخط الثالث :

وھذا نجیبھ عن طریق(  طرح ) ثالث انحرافات من الوسط الحسابي . 

lcl = 

الوسط الحسابي - ثالث انحرافات ( من الجدول )  

 

نتائج حدود الرقابة :  

  یطرة- اذا وقع المدئ او الوسط الحسابي خارج حدود الرقابھ نفھم ونعرف ان العملیة تكون خارج الس1

- اذا وقع المدى او الوسط الحسابي داخب حدود الرقابھ نفھم ونعرف ان العملیة تحت السیطرة  2

 

البد نعرف ونتذكر وش ھم المدى والوسط الحسابي  

قانونین سھلین جدا :  

- المدى الحسابي = القیمة االكبر - القیمة االصغر  1

عددھا  ÷- المتوسط الحسابي = ناتج جمع القیم 2

 

 

 

 

 



انواع خرائط الرقابھ ( ثالث انواع شائعھ )  

 

اوال : خریطة الرقابھ ع متوسطات العینات  

تسخدم الحكام السیطرة ع متوسطات المتغیر الخاصع للدراسة من خالل التاكد من ان المتوسطات 
الحسابیة المختارة ضمن الحدود المسموح بھا .  

 

طریقتھا : انشاء ثالث خطوط ( اللي كتبناھا فوق )  

 

- الخط الوسط اللي ھو الوسط الحسابي : 1

عددھا  ÷قانونھ مثل ماقلنا = مجموع القیم 

 

- الحد اعلى للرقابة :  2

     UCL=X+AR.            . الحظوا الحد االعلى نضیف انحرافات

x=   المتوسط الحسابي

A=  ( من الجدول المرفق ) قیمة ثابتھ

R=   (االنحرافات ) الوسط الحسابي للمدى

 

 

- الحد ادنى  3

نفس طریقة الحد االعلى لكن نطرح مانضیف ثالث انحرافات .  

 

 

 

 

 



  ) : R(ثانیا : خریطة الرقابھ ع المدى 

تھدف لظبط قیم المتغیرات اعتمادا ع المدیات  

وھذي طریقتھا عباره عن حساب الحد االعلى للمدى وحساب المد االدنى لھ . 

 

  :) ( Pثالثا : خریطة المراقبھ ع الوحدات التالفة 

تستخدم لقیاس جودة المنتجات من خالل نسبة الوحدات التالفھ  

طریقتھا خطوتین   

- الوسط الحسابي بقانونھ اللي عرفناه  1

عدد الوحدات المفحوصة .  ÷الوسط الحسابي للوحدات التالفھ = مجموع الوحدات التالفة 

 

حجم العینة  ÷-  نسبة التالف = عدد التالف 2
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